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» Bara en av alla innovativa lösningar från FläktGroup. Se mer på flaktgroup.fi

Reservdelar
Med vår omfattande  
lagerförteckning över 
reservdelar kan vi snabbt 
svara på era behov. Det är bra 
att veta att specialisterna från 
FläktGroup säkerställer en 
snabb och jämn utbytespro-
cess. Med vår omfattande 
reservdelslista kan vi snabbt 
svara på era behov.

Driftsättning
Ett antal installationsvariabler 
påverkar prestandan och 
tillförlitligheten hos ditt nya 
system. Vi ser till att din nya 
utrustning – från FläktGroup 
driftsättes korrekt med våra 
inställningar som är anpassa-
de för kundens ändamål och 
applikationer.

Översyn av installerade 
system
Vi har anställda tekniska 
experter och tekniker som har 
specialist kompetens på våra 
produkter och systemlösningar 
och dess olika applikationer.

Vi kan också granska ditt 
nuvarande system för att 
optimera systemets prestanda 
i enlighet med kundspecifika-
tioner och energiprestanda.

Tillförlitlighet och bra prestanda för hela livscykeln  
– det är vad FläktGroup Service står för.

SERVICE OCH LÖSNINGAR 
FRÅN FLÄKTGROUP
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Vad gör ditt jobb smidigare?

Att produkterna är enkla att installera och passar ihop? Installationsfilmer som visar hur du ska göra? 
Kundservice som hjälper dig att hitta rätt reservdelar? Eller teknisk support som stöttar dig med 
beräkningar av större projekt?
Något mer? Läs mer på ido.fi/ammattilaiset

Installatörens vän  
i över 140 år

10 års  
reservdelsgaranti 

Produkter i  
närheten

NÅGOTmer?
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Finland behöver sin kärnkraft
LEDAREN

framledningstemperaturen i fjärr-
värmeröret till 150 °C  för att erhålla 
hundra graders temperaturdifferens 
mot returen. En fördel är kraftver-
ket skulle få betalt för både elen och 
spillvärmen.
 
Kärnkraften har inte spelat ut sin 
roll även om länder som Sverige och 
Tyskland för närvarande håller på 
att avveckla sin kärnkraft. Tiden får 
utvisa om länderna faktiskt håller 
fast vid sin kärnkraftavveckling även 
under följande decennier. I Sverige 
har politikerna bitit sig fast i ordet 
förnybart, som utesluter kärnkraft. 
I stället borde de samlas bakom 
begreppet klimatsmart energipro-
duktion. 

Det är glädjande att länder som 
Kina och Indien med accelererande 
energikonsumtion satsar stort på 
kärnkraft. I Japan har geologer 
redan länge påpekat det olämpliga 
i att bygga atomkraftverk på jord-
bävningskänsliga områden men 
myndigheterna har ignorerat var-
ningarna.   

Argumentet att det är ansvarslöst att 
uppbevara kärnavfall i berggrunden 
under tiotusen år håller på att för-
lora i betydelse. Vi ska hålla i min-
net att det är utsläppen av koldioxid 
som hotar mänsklighetens framtid, 
inte kärnavfall lagrat i berggrunden. 
Kärnavfallet är så begränsat till sin 
volym att det både kan omhändertas 
och isoleras i sin helhet. 

Klimatproblemet kan inte lösas med 
att vi finländare äter mindre kött och 
minskar vårt flygande, det är ett spel 
för gallerierna. För att reducera växt-
husgaserna krävs globala beslut om 
energiproduktionen. Utan kärnkraft 
går det inte. 

När byggandet av Olkiluoto 
trean kommer på tal skakar 
många på huvudet och näm-

ner de ständiga förseningarna och 
de astronomiska byggkostnaderna. 
Faktum är att denna reaktor är av en 
ny typ (European Pressurized Water 
Reactor) som det bara finns två av i 
drift. En motsvarande byggs i Frank-
rike och ska tas i bruk 2023. Det 
visade sig vara mycket dyrare och 
mer komplicerat att bygga denna typ 
av reaktor än vad man kalkylerat vid 
byggstarten 2005. Belackarna har 
hävdat att kärnkraften nu är utspe-
lad, den blir alldeles för dyr att bygga 
ut. Billigare energiproduktion finns 
förvisso, men håll i minnet att vi 
stundligen uppmanas till att köpa 
miljövänligare mat, kläder och bilar 
trots att de kostar mera.  

Olkiluoto trean ska tas i bruk 2022 
men innan dess skall Fortum besluta 
om de ansöker om förlängt drifttill-
stånd för de båda kärkraftverken i 
Lovisa fram till 2050. Om myndig-
heterna beviljar ett förlängt drifttill-
stånd för Lovisa kan det bli försvar-
bart att dra en fjärrvärmeledning till 
Helsingfors för att ta tillvara spill-
värmen som nu slussas ut till havs. 
Helsingfors stad söker lösningar 
för att sluta elda med kol för fjärr-
värmens skull. Redan för decennier 
sedan har konsultbyråer räknat ut 
kostnaden för ett fjärrvärmerör 
från Lovisa till Helsingfors, men då 
var kalkylerna sedda enbart ur ett 
energi ekonomiskt perspektiv. Efter 
att riksdagen har klubbat igenom ett 
kommande förbud för kolkraftverk 
blir situationen en annan. En nack-
del med att börja producera fjärr-
värme vid Lovisa kraftverk är att 
elproduktionen kommer att minska 
eftersom man blir tvungen att bygga 
en extra turbin med uppgift att höja 

Robert Wiklund

Chefredaktör
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Mångsidigt hus 
samlar folk i alla 
åldrar

Fyyri i Kyrkslätt är mer än ett bibliotek. I den nya byggnaden fungerar också en 
ungdomsgård, en musiklekskola, ett kafé och småbarnsfostrans öppna verksamhet. 

Ett positivt kaos. Med de orden 
beskriver biblioteksdirektör 
Margareta Kull-Poutanen 

de första dagarna i höstas då den 
förnyade och förstorade biblioteks-
byggnaden i centrum av Kyrkslätt 
var öppen för invånarna.

– Tillströmningen var enorm. 
Vi hade i storleksordningen 
1 500 besökare per dag, säger 
Kull-Poutanen om de livliga veck-
orna då Kyrkslättsborna och andra 

Text & bild: Niclas Erlin

intresserade bekantade sig med 
nybygget. 

Byggnaden omfattar två 
våningar, plus en mindre tredje 
våning där det finns några fors-
kar- och läsrum. Fyyri, som det 
nya huset heter, öppnade sina dör-
rar den 9 oktober och hann vara 
fullt tillgängligt i sju veckor innan 
begränsningar och arrangemang 
med anledning av pandemin drog 
ner på besökarantalet.

Många funktioner
Namnet Fyyri som valdes genom 
en idétävling härleds på finska till 
ångbåtspanna, medan det samtidigt 
påminner om svenskans fyr. Nam-
net symboliserar gott hela byggna-
den, som lyfts fram som ett kreativt 
vardagsrum för alla invånare.

– Det här är inte enbart ett biblio-
tek. Här finns många andra funktioner 
också, säger Margareta Kull-Poutanen 
när hon visar runt i huset.
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Terrassen utanför läsesalen har karaktären av en brygga. Här kommer besökarna att kunna 
vistas under årets varmare årstider.
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Bibliotekets ungdomsavdel-
ning är helt integrerad med en 
ungdomsgård, som verkar i en 
del av huset. Ungdomsledare är 
på plats från klockan 15 tills bib-
lioteket stänger och några dagar i 
veckan även efter att det stängt, 
till exempel på lördagarna (tisda-
gar gäller andra tider). 

På samma sätt utgör bibliote-
kets barnavdelning en del av små-
barnsfostrans öppna verksamhet. 
Hit kommer bland annat föräldrar 
med sina barn under dagtid.

– Här kan familjer lära 
känna andra familjer, säger Kull- 
Poutanen när vi stiger in i avdel-
ningen där det bland annat finns 
ett kök som besökarna får använda.

Gammalt i nytt
I huset finns också ett kafé, som 
drivs av kommunens rehabilite-
rande verksamhet för arbetslösa. 
Kommunens musikinstitut för-
fogar över en avdelning där en 
musiklekskola fungerar. I gatu-
planet hittas vidare bland annat 
ett sagorum, ett spelrum för unga, 
en verkstad, ett mötesrum och ett 
kabinett. 

Den gamla byggnadskrop-
pen är kvar inne i den nya. Till de 
ursprungliga delarna hör bland 
annat utställningssalen, som 
också har kvar sitt ursprungliga 
namn, Porkalasalen. 

Mörnesalen som är plane-
rad för konserter och teater-
föreställningar hör däremot till de 
nybyggda delarna. Salen har fått 
sitt namn efter författaren Arvid 
Mörne, som hade en diktarstuga 
i kommunen.

Populär trappa
– Den här är väldigt populär, spe-
ciellt bland ungdomarna, säger 
Margareta Kull-Poutanen när vi 
kommer till en bred trappa där 
man även kan sitta och läsa eller 
enbart umgås och ta det lugnt.

Trappan leder till den övre 
våningen, som bjuder på ett 
musikrum, en studio, en tyst 
läsesal och en handfull större och 
mindre grupp- och mötesrum. 
Här finns också en musik- och 
medieavdelning med bland annat 
3D-skrivare och vinylskärare. Vuxenavdelningen är ljus och luftig. Den hör till de nybyggda delarna. 

Taket i huvudfoajén domineras av konstnären Petri Vainios väldiga verk Sinne-Minne, som 
består av tunna skivor i björk.
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– I den här byggnaden rör sig 
människor i alla åldrar, konstaterar 
biblioteksdirektören.

Hänsyn behövs
Under höstens intensiva veckor var 
det mycket liv och klang i huset – 
aningen för mycket när det gäller 
ljudet. Den saken nämns också i 
den respons som kommit in: Besö-
karna gillar helheten, men många 
efterlyser mera tystnad.

De ribbor av ljus polsk ek som 
pryder en stor del av innerväggarna 
och de akustiska skivor som finns 
under dem dämpar ljudet, men det 
räcker inte, säger Kull-Poutanen.

– Vi har en hel del att jobba med 
ännu när det gäller att samman-
jämka allt som sker i byggnaden.

– Här krävs en god portion 
respekt för andra. Huset ger en 
övning i att vara tillsammans och 
att ta hänsyn till andra – sådant 
man behöver i ett demokratiskt 
samhälle för att det ska fungera.

Delade åsikter
Den gamla betongbyggnaden hade 
en ljus tegelfasad, som revs i sam-
band med renoveringen. Nybygget 
har nu ett hölje som består av för-
patinerad tunnplåt i koppar.

Till det yttre tar sig huset olika 
uttryck beroende på från vilket 
håll man närmar sig det. Fasaden 
där entrén finns har endast en 
öppning för dörren, inga fönster 
eller gluggar.

– Byggnaden är kanske inte så 
lätt att ta till sig när man kommer 
från torget, konstaterar Margareta 
Kull-Poutanen och berättar att väg-
gen med fönster som vetter mot 
den intilliggande kyrkan i sin tur 
fått gott betyg.

– Många har sagt att den nya 
byggnaden är en värdig granne till 
den medeltida kyrkan.

Den ursprungliga byggna-
den invigdes 1982 och Margareta 
Kull-Poutanen som går i pension 
nu under våren hann uppleva star-
ten också i den. Biblioteket upplev-
des som väldigt modernt för sin tid 
och det har alltid varit välbesökt.

– Men den här byggnaden kan 
man använda på ett annat sätt. Här 
finns potential att göra helt nya 
saker tillsammans. 

Dubbelt så stort

 » Fyyri omfattar 4 700 våningskvadratmeter och är därmed 
ungefär dubbelt större än det gamla biblioteket. 

 » Huset är planerat av JKMM Arkkitehdit, med Teemu  
Kurkela som huvudarkitekt, Jukka Mäkinen som projekt
arkitekt och Tiina Rytkönen som inredningsarkitekt.

 » Från slutet av 2017 till 2019 sköttes entreprenaden av 
Rakennus Omera, som gick i konkurs. Sommaren 2019 
återupptogs arbetet av SRV, den enda byggfirma som gav 
bud på fortsatt entreprenad.

 » Kostnaderna för bygget blev 20 miljoner euro,  vilket var 
flera miljoner mer än vad kommunen hade räknat med. 
Efter att Omera gick i konkurs uppstod extra kostnader för 
övervakning och skyddsverksamhet. Den gamla byggnaden 
var också i sämre skick än man kände till.

 » Kommunen får 2 miljoner euro i statsbidrag för bygget och 
har också krävt ersättning av konkursboet.

Biblioteksfunktionerna är centrala i den nya byggnaden, men den erbjuder också mycket 
annat, berättar Margareta Kull-Poutanen.
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Det nya vattentornet i 
Kyrkslätts centrum har 
positionerat sig som ett 

landmärke som drar blickarna 
till sig. Det är visserligen lägre än 
föregångaren som revs för snart 

Vattentorn blev lysande 
landmärke

två år sedan, men dess runda form 
och framför allt dess väsen under 
dygnets mörka timmar väcker 
intresse.

Tornet lyses upp då skym-
ningen faller på. Ljusen tänds 

Text: Niclas Erlin

Tornet kan lysas upp i olika färger. Belysningen programmeras på förhand och styrs automatiskt. Foto: Tarja Harhila/Kyrkslätts kommun

Det nya vattentornet i Kyrkslätt kan belysas i olika färger. Tornet som invigdes i 
november har byggts för att kunna betjäna invånarna i ett århundrade.

automatiskt och släcks igen då 
morgonen rodnar.

Modern LED-teknik gör det 
möjligt att belysa tornet i snart 
sagt vilka färger som helst.

– Belysningen kan program-
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meras på olika sätt för bestämda 
dagar. Under julen hade tornet 
vissa färger, under nyår andra, 
säger Jari Hakala som är bygg-
herreingenjör vid kommunens 
affärsverk Kyrkslätts vatten.

Det är sex stycken lampor 
som står för ljuset.

– Allt styrs av en egen auto-
matik.

Det gamla revs
Tornet på Vattentornsbacken 
strax öster om centrumkärnan 
invigdes formellt i november, 
men det fylldes med vatten redan 
i somras och har sedan dess 
betjänat sin omgivning. 

– Tornet har fungerat bra, 
intygar Jari Hakala.

Vattencisternen rymmer  
2 300 kubikmeter och är mer än 
dubbelt så stor som behållaren i 
det gamla tornet.

Föregångaren som stod på 
samma berg revs vårvintern 
2019. Konstruktionerna var i för 
dåligt skick för att det skulle ha 
varit vettigt att reparera dem. 
Tornet hade byggts år 1973 och 
var av samma modell som tornet 
som rasade samman i Jyväskylä 
år 2012. 

Kommunen för fram att 
nybygget, som kostat tre miljoner 
euro, kan vara i tjänst i ett sekel 
om det vill sig väl.

– Tornet har byggts med det 
som utgångspunkt, säger Hakala.

Aluminiumnät
Tre olika förslag lades fram när 
tornet planerades. Vasen, som 
det valda alternativet heter, blev 
expertjuryns favorit och segrade 
också i den omröstning som ord-
nades bland invånarna.

Tornet är planerat av arkitekt 
Arja Sippola från FCG Suun-
nittelu ja Tekniikka. Hon berät-
tar att det ursprungligen var en 
kristallvas som gav idén till ett 
kortbent torn.

Byggnadsarbetena inled-
des hösten 2019 med Skanska 
Infra som entreprenör. Tornets 
betongkonstruktion som inne-
fattar cisternen omges av ett 
skal som utgörs av ett nät i alu-
minium. 

Besök från annan planet? Foto: Tarja Harhila/Kyrkslätts kommun

En kristallvas gav inspiration då konstruktionen ritades. Foto: Niclas Erlin
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Miljöministeriet har utfärdat 
en förordning som innehåller 
krav på energiprestandan för 

system för fastighetsautomation och 
fastighetsstyrning, system för plats-
baserad elproduktion och självreg-
lerande anordningar (718/2020). 
Kraven ska tillämpas från och med 
den 1 januari 2021 på nya byggnader, 
på reparations- och ändringsarbeten 
samt då användnings ändamålet för 
byggnaden ändras. Förordningen 
utgör ett led i det nationella genom-
förandet av en ändring av EU-direk-
tivet om byggnaders energiprestanda 

Nya regler trädde i kraft vid 
årsskiftet

Text: Siru Lönnqvist

Ändringar i bestämmelserna om byggnaders brandsäkerhet, förordning som innehåller 
krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, 
system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar samt ändringar 
i lagen om skyddande av byggnadsarvet trädde i kraft den 1 januari i år. 

(EPBD). Syftet med ändringen av 
direktivet är att förbättra byggna-
ders energiprestanda och på så sätt 
dämpa klimatförändringen.

Självreglerande anordningar
Enligt förordningen ska bland annat 
de anordningar som installeras för 
reglering av inomhustemperaturen 
i byggnader vara självreglerande, 
och separat reglera temperaturen 
i varje rum eller i en angiven zon. 
Som självreglerande anordningar 
räknas till exempel termostatventi-
ler för radiatorer. Kraven tillämpas 

på nya byggnader samt i samband 
med att en värmegenerator eller 
en värmecentral byts ut eller en ny 
installeras, förutsatt att installa-
tion av självreglerande ventiler är 
tekniskt och ekonomiskt genom-
förbart. Vi har haft termostatven-
tiler i radiatorerna redan länge, så 
i många fall ändrar inget. 

Golvvärme och termostat i 
badrum
Däremot var det flera på fältet som 
undrade ifall det i fortsättningen 
bör finnas en termostatventil även 

I fortsättningen krävs det en termostat även i badrummet när man bygger nytt och när man installerar eller byter ut till exempel värmeväx-
laren. Bild: iStock.com/filmfoto
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i badrummet, i ett vattenburet golv-
värmesystem. Svaret är JA.  I dag 
finns det många golvvärmesystem 
där det inte finns någon termostat 
i våtutrymmen. I praktiken finns 
det ett kontinuerligt flöde och man 
behöver inte ha automatik som till 
exempel stänger av pumpen. 

Förordningstexten är entydig, 
§3 säger att den som påbörjar ett 
byggprojekt ska se till att självreg-
lerande anordningar installeras i 
nya byggnader. Dessa ska installe-
ras så att de separat reglerar tem-
peraturen i varje rum. Om kraven 
på inomhusmiljön i utrymmena i 
en zon motsvarar varandra eller om 
rummen i en zon inte är konstruk-
tionsmässigt åtskilda, får självreg-
lerande anordningar installeras så 
att de reglerar temperaturen i en 
angiven uppvärmd eller kyld zon 
av byggnadsenheten. Samma gäl-
ler då en byggnads värmegenerator 
eller värmecentral byts ut eller en 
ny installeras. Då ska självregle-
rande anordningar installeras i de 
utrymmen som den värmegenerator 
eller värmecentral som byts ut eller 
installeras ska värma upp. Kravet på 
självreglerande anordningar tilläm-
pas när det är tekniskt och ekono-
miskt genomförbart.

I fortsättningen krävs det en 
termostat även i badrummet när 
man bygger nytt och när man 
installerar eller byter ut till exempel 
värme växlaren.

Termostater är i praktiken obli-
gatoriska redan i dag för elektriska 
golvvärmesystem. Termostater för-
svarar sin plats även i vattenburna 
system under sommaren, då det 
egentligen inte finns något behov 
av uppvärmning. Speciellt i energi-
effektiva byggnader kan golvvärmen 
bidra till överhettningsproblem 
sommartid.

System för fastighetsauto-
mation och -styrning
Om det installeras ett system för 
fastighetsautomation och -styr-
ning eller ett system för platsba-
serad elproduktion i byggnaden, 
ska de uppfylla förordningens krav 
avseende systemets totala energi-
prestanda, dimensionering, instal-
lation, ibruktagande och kontroll. 
System för platsbaserad elproduk-

Nya bestämmelser underlättar bland annat projekteringen av byggnader med väggar av 
massivt trä som har högst två våningar. Bild: Joona Kotilainen

tion är till exempel solpaneler på 
byggnadens tak eller på tomten. 
Kraven ska tillämpas på nya bygg-
nader samt på installation, ersät-
tande eller förbättring av system när 
kraven är tekniskt, ekonomiskt och 
funktionellt genomförbara.

I förordningen 718/2020 
utfärdas inga detaljerade krav på 
systemens tekniska egenskaper 
och det fastställs inte heller några 
gränsvärden för energiprestan-
dan. Förordningen begränsar inte 
ibruktagandet av nya tekniska 
innovationer i byggnaderna och 
medför inte heller några nya till-
ståndsförfaranden. 

Användningen av system för 
fastighetsautomation och -styrning 
samt system för platsbaserad elpro-
duktion ökar. Förordningen är en 
ny ingång när det gäller att reglera 
energiprestandan för systemen, 
eftersom krav nu anges för första 
gången. Syftet är att säkerställa att 

byggnadernas installationssystem 
är energieffektiva och att byggna-
derna har gott inomhusklimat.

Brandsäkerhet för  
byggnader
Vid årsskiftet trädde även ändring-
arna som gjorts i Miljöministeriets 
förordning om byggnaders brand-
säkerhet ikraft. 

I fortsättningen kan inner-
väggytorna i en byggnad i brand-
klass P2 med högst två våningar 
lämnas utan skyddsbeklädnad, 
om väggens material uppfyller den 
klassificering med avseende på dess 
reaktion vid brandpåverkan och den 
minimidensitet som är typisk för 
trä. Ändringen underlättar projek-
teringen av stora stockbyggnader 
eller andra byggnader med väggar 
av massivt trä och där byggnaden 
har högst två våningar. Ändringen 
möjliggör också synliga träytor inne 
i byggnaderna.
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Också de strukturella kraven 
på träfasader har lindrats i vissa 
byggnadstyper. I fortsättningen 
kan man till exempel också beakta 
övrig brandsäkerhetsteknik då man 
bedömer brandsäkerheten hos sam-
lingsbyggnader i brandklass P1 med 
högst två våningar och som är högst 
28 meter.

Därtill har kraven på uppdel-
ningen i delar av bottenbjälklag 
i byggnader lindrats och byggan-
det av garage har underlättats för 
byggnader i brandklass P2 med 
fler än två våningar. Även bland 
annat bestämmelserna om antalet 
våningar i småhus och om arrange-
mang för reservutgångar har pre-
ciserats för att de ska bli tydligare.

Ändringarna underlättar också 
växthusodling. Arealbaserad brand-
teknisk sektionering i stora växthus 
krävs inte i fortsättningen i sådana 
växthus som har mycket liten 
brandbelastning. Ändringen mins-
kar byggkostnaderna och under-
lättar odlingen, när sektionerande 
väggar inte skuggar växterna.

Ändringar i lagen om skyd-
dande av byggnadsarvet
Alltfler kan föreslå att en byggnad 
ska skyddas, och grannarna hörs i 

allt större utsträckning när skydds-
besluten fattas framöver. Miljö-
ministeriet fastställer inte längre 
beslut om skyddande av byggna-
der. Skyddsbeslut som fattats av 
Närings-, trafik- och miljöcentralen 
(NTM-centralen) träder i kraft som 
sådana, såvida inga ändringar söks. 
Ändring söks inte genom besvär hos 
ministeriet, utan besvären anförs 
hos den regionala förvaltningsdom-
stolen. De fastställelseärenden och 
besvärsärenden som redan har 
inletts vid miljöministeriet slutbe-
handlas dock vid ministeriet.

En byggnad kan föreslås bli 
skyddad hos NTM-centralen av 
byggnadens ägare, en statlig myn-
dighet, ett landskapsförbund, ett 
museum med regionalt ansvar eller 
den kommun inom vars område 
byggnaden är belägen. Förslag kan 
också läggas fram av till exempel en 
by- eller stadsdelsförening eller ett 
museum med riksansvar.

Efter lagändringen kan ägaren 
eller innehavaren av skyddsobjek-
tet ansöka om tillstånd att avvika 
från det gällande skyddsbeslutet 
hos NTM-centralen. Tillståndet kan 
beviljas om det finns en särskilt tungt 
vägande grund som främjar använd-
ningen eller vården av byggnadsar-

vet. Ändring i ett beslut om undantag 
får också sökas genom besvär hos 
den regionala förvaltningsdomsto-
len. Museiverket är fortfarande en 
riksomfattande expert som ger råd 
och utlåtanden vid renovering av 
skyddade byggnader.

Samtidigt reviderades defini-
tionen av byggnadsskyddsbrott i 
48 kap. 6 § i strafflagen så att den 
omfattar gärningar som strider mot 
undantagslov och andra bestäm-
melser om skydd. NTM-centralerna 
och Museiverket övervakar att lagen 
om skyddande av byggnadsarvet 
följs. NTM-centralen är skyldig att 
göra en anmälan till polisen om gär-
ningar som strider mot lagen om 
skyddande av byggnadsarvet, och 
centralen ska också ges tillfälle att 
bli hörd vid behandlingen av brotts-
misstankar.

För närvarande finns det i hela 
landet 331 skyddsbeslut enligt lagen 
om skyddande av byggnadsarvet. 
Ett beslut kan omfatta flera bygg-
nader, så det finns sammanlagt över 
tusen skyddade byggnader. Lagen 
används som en skyddsmetod 
huvudsakligen utanför detaljpla-
neområden och då man utöver 
byggnadens exteriör även skyddar 
värdefulla interiörer. 

Användningen av system för fastighetsautomation och -styrning ökar, nu anges krav för dessa för första gången. Bild: iStock.com/narvikk
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NIBE reHEAT tar till vara värmeenergin ur 
frånluften och använder den på nytt i byggnadens 
uppvärmningssystem, vilket sparar både pengar 
och miljön.
NIBE reHEAT består av ett på taket eller på vinden 
placerat VÅV-aggregat med inbyggd värmepump, 
en fjärrvärmecentral och intelligent styrning. 
Som huvudsaklig värmekälla används fjärrvärme, 
med vilket försäkras bekväma temperaturer 
året om. Den intelligenta automatiken förbättrar 
inneklimatet, optimerar energiförbrukning och ser 
till att fastigheten inte övervärms.

Varför NIBE reHEAT?

• Färdiga principscheman med funktionsbeskrivning,  samt en enda 
leverantör för hela systemet, förenklar planeringen

• Den prefabriserade helheten minskar installationsfel på byggplatsen och 
därmed mindre onödiga besök

• Eurovent-certifikatet bekräftar ventilationsaggregatets höga kvalitet
• En värmepump med inverterteknik sparar på uppvärmningskostnader
• Frånluftsvärmeåtervinningsaggregatet med integrerad värmepump, som 

placeras på vinden eller på taket, sparar utrymme i källaren
• Låga ljud- och vibrationsnivåer stör inte invånarna

Läs mer på www.nibe.fi och kontakta  
projekti@nibe.fi för mer info.

NYHET FRÅN NIBE: 
VÅV-SYSTEM FÖR HÖGHUS 
OCH AFFÄRSFASTIGHETER

VÅV-aggregat med inbyggd värmepump

Fjärrvärmecentral
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Vi har tidigare levererat omfattande luftreningslös-
ningar till exempelvis myndigheter och ett stort 
antal sjukhus och följande generation av filtre-

ringsteknik höll redan på att framgångsrikt utvecklas. 
Därför tänkte min far Vesa Mäkipää, Lifa Airs grund-
are och styrelseordförande och jag, hans son Eppu 
Mäkipää, att det gäller en så revolutionerande teknik 
att vi först vill frigöra den i denna bärbara luftrenare. 

– Vår privata luftrenare heter 6GCool och den har 
planerats i Finland tillsammans med Lifa Airs ingenjö-
rer under tre års tid och för närvarande tillverkas den 
i Kina. Apparaten är planerad för vem som helst, men 
den erbjuder hjälp åt specialgrupper. bland annat aller-
giker och astmatiker har flitigt varit i kontakt med oss. 
Utgångspunkten var från början den förorenade luften 
i de asiatiska storstäderna och vad vi kunde göra för att 
hjälpa dem, minns Mäkipää.

Kombinerar teknologier
– I allmänhet använder sig luftrenare av endast en 
teknologi, men i vår renare kombineras flera. Filtrets 
patenterade, mångfasetterade filtreringssystem består 
av ett HEPA-filter som filtrerar små partiklar från 
andningsluften. Därefter eliminerar ett PECO-filter 
de organiska föreningar som lyckats passera det första 
filtret och förvandlar dem till harmlösa föreningar. 

En inbyggd fläkt blåser ren luft i ansiktet och bildar 
en zon av ren luft runt huvudet. Med en laddning filtrerar 
6GCool omkring 5 000 liter andningsluft som mer än väl 
räcker till för detta ändamål. Det utbytbara HEPA-filtret 
är användbart i 2–8 veckor beroende på luftens kvalitet 
och luftrenarens användningsgrad. 

Testad av många laboratorier
–  6GCool har i Finland testats av Aaltouniversitetet, 
SGS-laboratoriet och tekniska universitetet i Hong 
Kong. Eppu Mäkipää som ansvarar för Lifa Airs verk-
samhet i Asien säger att han än så länge inte stött på 
motsvarande personliga luftrenare. 

6GCool är en personlig luft
renare planerad i Finland

Text: Börje Takolander

På Lifa Air funderade man för en tid sedan 
på om det skulle vara möjligt att skapa en 
apparat som man kunde bära med sig och 
som skulle garantera en hälso sam and-
ningsluft var man än rör sig och vad man 
än gör. 

– Lifa Air presenterade luftrenaren vid CES-mässan i 
början av förra året och intresset var enormt. Vi lanserade 
6GCool via Kickstarters hemsida för massfinansiering i 
form av en säljkampanj i oktober ifjol i samband med att 
vi finslipade produkten tillsammans med fabriken. 

– Massfinansieringskampanjen var jättelyckad, kon-
staterar Eppu Mäkipää och vi uppnådde det för kam-
panjen uppställda målet på mindre än två timmar. Sam-
manlagt över 300 besökare stödde oss i kampanjen. Vi 
uppnådde målsättningen mer än femdubbelt och så erhöll 
vi välkommen synlighet för vår renare. 

6GCool kan nu köpas
Nu finns 6GCool att köpa, öppningserbjudandet ligger 
på 169 euro.
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Alla talar ju i dag enbart om coronapandemin och 
användningen av ansiktsmasker och någon kanske kastar 
långa blickar på en som inte bär mask. Den personliga 
luftrenaren filtrerar över 99 procent av andningsluftens 
orenheter, såsom PM2,5-partiklar, allergener, mjäll från 
sällskapsdjur, virus, bakterier och skadliga organiska för-
eningar. 6GCool ger sin användare frisk luft, men ersätter 
inte nyttan med att bära andningsmask. 

– Masken skyddar även andra från användarens and-
ningsluft, konstaterar Eppu Mäkipää. Luftrenaren lämpar 
sig väl för dagliga sysslor, där det inte är möjligt att hålla 
ett socialt avstånd. Man bör även minnas att 6GCool även 
ger skydd mot gatudamm och pollen. 

Hinner nog betjäna alla kundgrupper
–  Lifa Air har anställt en hel den människor för mask-
produktionen, men vi hinner nog även betjäna alla våra 
kunder. Men visst var våren en hektisk tid för oss när vi 
i snabb takt körde igång masktillverkningen i Finland. 

– Vi är verksamma inom ett specialområde och har 
trettio års erfarenhet av renluftsteknologi och så har vi 
långvariga kundförhållanden, såväl i Finland som utom-
lands. Visserligen har vårt företag tack vare maskerna 
blivit bekant för en större allmänhet, vilket ju är trevligt. 
Vi har fått mycket tack för att vi skapade en ny bransch i 
Finland och sysselsätter redan direkt över 100 personer 
och indirekt ännu flera, säger Eppu Mäkipää. 

Pumpar på lager
5-års garanti. Fraktfritt.

www.emspump..
019 36281  ems@emspump..

Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.
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Uponor och Rakentaja.fi gjorde 
i september senaste år en 
enkät om en uppvärmnings-

reparation av egnahemshus. Den 
besvarades av 734 personer som bor 
i egnahemshus runtom i Finland. 
Över 70 procent av de svarande bor 
i ett över 20 år gammalt egnahems-
hus och i enkäten koncentrerade 
man sig till stor del på just de svar 
som dessa personer gav. 

Utöver planerna på en reno-
vering av värmesystemet frågade 
man även vad som var det vikti-
gaste reparationsobjektet och vad 
som var den största stötestenen för 
en reparation.

Man vill byta ut energi-
slukarsystemet 
Något över hälften av de tillfrågade 
sade att de i en nära framtid kom-
mer att låta göra en reparation eller 
åtminstone överväga en dylik, trots 
att de inte under det närmaste året 
kommer att låta göra en. De främ-
sta orsakerna för en reparation av 
värmesystemet är enligt enkäten 
att nuvarande system använder för 
mycket energi och blir alltför dyrt 
i längden. 

Energibesparing är viktigaste 
orsaken till en renovering

– Med dagens regleringssystem 
är det lätt att öka boendetrivseln 
och spara energi, anser Klemetti. 
Värmereglering per rum går lätt 
och det är heller ingen konst att 
styra hela uppvärmningssystemet 
på distans. 

Vattenburen värmefördel-
ning fortfarande populärast
Vattenburna radiatorer är fortfa-
rande det man önskar sig mest i över 
20 år gamla egnahemshus. I yngre 
hus är vattenburen golvvärme det 
överlägset populäraste alternativet. 

Det höga priset är fortfarande 
största hindret för en sanering. 
Däremot tror man inte att en dylik 
i alltför hög grad skulle försvåra 
boendet. 

– När man funderar på priset 
för en reparation är det viktigt att 
minnas, att den effektivare energi-
förbrukningen efter reparationen 
direkt märks i elräkningen, påmin-
ner Klemetti. (BT)

Över hälften av de tillfrågade 
skulle gärna byta till ett energieffek-
tivare system. Utöver att man sparar 
pengar genom ett byte är en hållbar 
förbrukning och miljöaspekterna 
viktiga för allt flera. Reparations-
anskaffningar som tar sikte på bättre 
energieffektivitet förespråkas även 
av statens bidrag, antar konceptchef 
Terhi Klemetti på Uponor. 

Värmekällan först i tur
Det första man vill göra när det gäl-
ler en reparation av uppvärmnings-
systemet är att byta ut värmekällan. 

Huvudvärmekällorna var för de 
flesta el och olja. Över 50 procent 
av de tillfrågade ansåg dock att de 
nuvarande inte var de man helst 
önskade sig. 36 procent önskade 
sig hybriduppvärmning och för 30 
procent var önskemålet bergvärme 
som huvudvärmekälla

Allt fler är enligt höstens enkät 
intresserade av att uppdatera sitt 
värmereglersystem.

De viktigaste orsakerna till 
en uppdatering av värme-
systemet i ett egnahemshus 
är ofta stor energiförbruk-
ning och höga driftkostna-
der. Detta framgår ur en 
enkät som Uponor lät göra 
i höstas. Kostnaderna för 
en renovering skrämmer 
dock och det höga priset 
är fortfarande det största 
hindret för en sanering. Av 
dem som redan låtit sanera 
sitt värmesystem är över 
90 procent nöjda. 
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Nyhet - Roth webinarier på kommande!

Kom med på Kalles webskolningar! Tillfällena hålls på svenska och är gratis. 
Anmäl dig på roth-finland.fi/fi/webinar.htm så får du en länk till evenemangen 
(Teams) till din e-post.

6.4. kl. 12.00 Golvvärmesystem för sanering 
3.5. kl. 12.00 Avloppstankar och dagvattenfördröjning
7.6. kl. 12.00 Vattenfelsbrytare (QuickStop Pro2)

Undvik vattenläckage och översvämningar 
med Roth QuickStop Pro
Ett tryggt och intelligent system som skyddar ditt hus och din ekonomi
Roth QuickStop Pro håller ett öga på din vatteninstallation dygnet runt, oavsett om du är hemma, på jobbet eller på semester. 
Vid ev. läckage bryts vattentillförseln och du får ett meddelande till din smarttelefon. Roth QuickStop Pro skyddar hela  
rörinstallationen med hjälp av en patenterad och intelligent sensor och upptäcker även minimala läckage - upp till 6 ml/h.

› Säkrare boende – vattenförsörjningen stängs av vid läckage och du får ett meddelande på din smarttelefon

› Spara pengar – minska onödig vattenförbrukning från t.ex. rinnande toaletter och droppande kranar

› Full översikt – trådlös kontroll, övervakning och larmhantering i den avgiftsfria Roth QuickStop-appen

Roth QuickStop Pro2 är tillgänglig hos din lokala VVS-installatör.

Nyhet

ROTH FINLAND AB · Kolaregatan 12 · 10300 Karis · Tel. 019 440 330 · E-post: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland
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Genano, med rötter i den fin-
ska universitetsvärlden på 
1950- och 1960-talen, fick 

år 1999 patent på sin teknik, vilket 
gjorde det möjligt för företaget att 
bildas år 2000.

Luftrenare för vårdbehov
Genano utvecklade ursprungligen 
luftrenare för vårdbehov, särskilt 
för sjukhus. Enheterna skyddade 
patienter genom isolering från luft-
burna virus. En typisk användning 
har varit att isolera en patient, till 
exempel i fall med en ebolavirus-

Coronan öppnade stor marknad 
för Genanos luftrenare 

Text: Börje Takolander     Bild: Genano

Länge erbjöds den luftreningsteknologi som utvecklats av Genano Oy främst för sjuk-
vård, sjukhus och annan professionell användning, men coronaåret har öppnat en helt 
ny marknad för luftreningsutrustning, nämligen privata företag.

infektion, men enheterna används 
också för att skydda cancerpatien-
ter med svagt immunförsvar från 
luftburna virus och bakterier. Ren-
göringteknologi har också använts 
i stor utsträckning, till exempel för 
att förbättra inomhusluften i bygg-
nader som besväras av mögel och 
strukturella faktorer.

– Tekniskt har man alltid kunnat 
skilja mellan organiska virusformer. 
För närvarande finns vår utrustning 
i över femtio länder med installa-
tioner i mer än 10 000 sjukhus, säger 
Genanos vd Niklas Skogster.

– När coronan började sprida 
sig från Kina till resten av världen 
i början av förra året sköt Genanos 
ordervolymer i höjden. Vid den tid-
punkten trodde man dock att viru-
set var begränsat till Kina. Vi leve-
rerade cirka 300 enheter dit, varav 
några gick till Wuhan och resten till 
hela Kina.

Ökning i efterfrågan
– När affärer och människors rör-
lighet började begränsas i olika 
länder insåg vi snabbt den privata 
efterfråge ökningen på luftreningsut-

Vi är stolta över att Finland hjälper till att rädda världen från coronan, säger Niklas Skogster.
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rustning och inledde ett forsknings-
samarbete med  VTT. Resultaten var 
övertygande, konstaterar Skogster.

Testet utfördes i VTT:s testkam-
mare, ett 30 kvadratmeter stort stål-
fodrat rum. Två deciliter av corona-
virusets syntetiska surrogat, MS2, 
sprayades in i rummet.

– Antalet tester som gjordes 
motsvarar det att varje kines skulle 
dricka en kopp te samtidigt, det vill 
säga en miljard gånger mängden 
virus som utsöndras vid normal 
mänsklig kontakt. Resultatet av 
testet var att luftrenaren dödade 90 
procent av viruspartiklarna i luften 
på 15 minuter. På en halvtimme hade 
99 procent av dem förstörts och på 
en timme nästan 100 procent.

Enligt Skogster finns det många 
olika tekniker för luftrening, men 
bara en liten andel av deras utveck-
lare har kunnat bevisa deras funk-
tion under laboratorieförhållanden.

Marknadsföringen har 
utvecklats
– När man lyssnat på prat, särskilt 
inom marknadsföringen, får man 
bilden av att luftreningsteknolo-
gin har gått framåt de senaste sex 
åren men faktum är att själva luft-
reningsteknologin inte har genom-
gått några stora förändringar de 
senaste åren. Däremot har mark-
nadsföringen i sig själv utvecklats. 
Många företag marknadsför luft-
rengörarnas kraft, men Genano var 
den första som kunde presentera ett 
prestandadokument från VTT, kon-
staterar Skogster stolt. 

Förutom med VTT har Genano 
samarbetat inom forskning med 
motsvarande organisationer i Frank-
rike, Tyskland, Kina och Polen.

Genanos teknik bygger på elek-
trisk luftfiltrering. Inuti enheten 
finns en sluten kammare som en 
jonstråle riktas mot och rumsluften 
styrs genom jonstrålen som laddar 
viruset och föroreningarna i luften.

– I detta fall laddas partiklarna 
i luften med en elchock på tiotusen-
tals volt, vilket dödar viruset, förkla-
rar Skogster.

 Resultaten av forskningen har 
övertygat kunderna och luftrengö-
rarna  har sedan sommaren sålts i 
snabb takt till restauranger, kontor och 
övriga platser där människor träffas.

– När information började 
förmedlas till allmänheten om att 
viruset sprider sig i luften och att 
människor utgör en fara för varan-
dra, informerade vi om att vi har en 
produkt för att motverka detta. Allt 
arbete kan inte utföras på distans 
och människor kan inte helt undgå 
att möta varandra. En luftrenare 
hjälper var än människor möts.

Sömlöst system finns inte
Skogster påpekar att något sömlöst 
system inte finns.
– Det är inte möjligt att placera en 
luftrenare i alla rum där människor 
rör sig. Om två personer står eller 
sitter nära varandra och den ena 
nyser och en luftrenare inte finns 
mellan dem, har tekniken inte tid 

att döda viruset. Vårt budskap är att 
enheten avsevärt minskar risken för 
exponering för viruset, men vi kan 
inte garantera att en person inte får 
sjukdomen.

Den ökade efterfrågan har ökat 
Genanos produktion med upp till 
fem gånger. Företaget tillverkar sin 
utrustning i S:t Michel och produk-
tionsprocessen är inhemsk till näs-
tan 100 procent.

– Inhemskt kunnande är en 
väldigt viktig sak för oss. Vi är stolta 
över att Finland hjälper till att rädda 
världen från coronan, säger Niklas 
Skogster.

Tre tips
Skogster ger tre tips för att bygga 
upp ett starkt koncept:

1. Konceptet måste vara lätt 
att förstå, eftersom luften är svår 
att se. Därför måste till exempel ett 
koncept inom luftreningsområdet 
vara så kraftfullt att människor tror 
på dess effektivitet.

2. Ett forskningssamarbete är 
ytterst viktigt. Inom ett område där 
en produkts effektivitet kan studeras 
på laboratorienivå, utgör forsknings-
samarbete med branschpersoner en 
betydande fördel.

3. Presentera sakerna som 
fakta. Det finns tillräckligt många 
marknadsförare inom alla bran-
scher. Lita på oberoende forsknings-
resultat och diskutera dem öppet 
med kunderna.  

Genano Oy

 » Omsättning: 13 miljoner euro

 » Antal anställda: Cirka 50 (främst i Esbo och Hyvinge)

 » Grundat: År 1999, startade sin verksamhet år 2000

En luftrenare placerad i ett arbetsrum.
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Tuomas Kohvakka, som 
vid årsskiftet utexamine-
rades från yrkeshögskolan 

Arcadas internationella linje 
inom process- och materialtek-
nik, torde vara Finlands första 
ingenjör inom kretsloppseko-
nomi. Hans unika titel avslöjar 
att man vid Saint-Gobain mång-
sidigt och på lång sikt satsar på 

Finlands första ingenjör inom 
kretsloppsekonomi banar väg 
för kolsnålt byggande

Text: Börje Takolander     Bild: Saint-Gobain

Tuomas Kohvakka som i början av året började vid Saint-Gobain Finland 
som ingenjör inom kretsloppsekonomi, utvecklar hållbarare byggnadslösningar 
med hjälp av tvärvetenskapligt kunnande och ett samarbete som överskrider 
gränser. 

kolsnålt och kretsloppsekono-
miskt byggande.  

– Anställningen av en krets-
loppsekonomiingenjör, såsom 
även utnyttjandet av förnybar 
elenergi och kolsnåla återvin-
ningsmaterial, är investeringar 
i linje med våra strategiska mål-
sättningar. Vi har för avsikt att 
vara kolneutrala i de nordiska 

länderna år 2035 och globalt år 
2050, konstaterar Saint-Gobains 
ansvarighetschef Anne Kaiser. 

– Eftersom det inte finns fär-
diga experter på kretsloppseko-
nomi någonstans, bör vi finna 
de rätta personerna genom ett 
mångfacetterat, tvärvetenskap-
ligt och fördomsfritt samarbete 
över gränserna. Man bör blicka 

Tuomas Kohvakka är troligen Finlands första ingenjör inom kretsloppsekonomi.
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längre än det egna reviret och 
modigt testa sitt kunnande för 
att uppnå de bästa synergierna 
–  såväl inom vårt företag som 
inom hela den byggda miljön. 

Hållbara material för 
kommande behov
För Kohvakka är en hållbar 
utveckling och alternativa, nya 
material en passion. En stark 
värdegrund och en vilja att 
påverka branschen inifrån gjorde 
att snickaren som arbetade som 
arbetsledare vid ett båtbyggar-
företag sadlade om och gick in 
för en ny karriär. 

– På fältet gäller vissa reali-
teter och sätt att göra saker och 
ting som det är bra att hålla fast 
vid men en gnutta idealism är det 

i allt högre grad kommit med 
framför allt i den tekniska och 
ekonomiska högskoleutbild-
ningen.

Teknologier som främjar 
kretsloppsekonomi, såsom håll-
bara materialval, förnybar energi 
och livscykelmodellering ingår 
redan i våra basstudieplaner, 
säger Mirja Andersson, direk-
tör för Arcadas avdelning för 
energi- och materialteknik. Hon 
anser att tjänsten som ingenjör 
inom kretsloppsekonomi är en 
god öppning och att kunskaperna 
från Arcada genast kommer till 
användning i praktiken. 

– Det finns gott om arbete för 
blivande ingenjörer med tanke på 
tryggandet av ett kolsnålt sam-
hälle och miljöns mångfald. 

På nya poster
STRAVENT OY
Maskinteknikingenjör (AMK) Vesa 
Pyhtilä har från och med 1.12.2020 
utnämnts till regionchef. Hans för-
säljningsområde är västra Finland. 
Pyhtilä har senast verkat som för-
säljningschef vid Kolmeks Oy. 

ASSEMBLIN OY
Automationsentreprenader
Miikka Virtanen har från och med 
12.10.2020 utnämnts till projekt-
handläggare i Helsingfors. Han har 
tidigare tjänstgjort vid bland annat 
Caverion Suomi Oy och Fidelix Oy.

Juhani Jaurakkajärvi har från 
och med 19.10.2020 utnämnts till 
projekthandläggare i Tammer-
fors. Hans uppgifter omfattar 
bland annat projekthandläggning, 
programmering och ibruktagning. 
Jaurakkajärvi har tidigare verkat 
vid Adconsys Oy samt som före-
tagare.

Ville-Mikko Pietikäinen har 
från och med 1.12.2020 utnämnts 
till ingenjörspraktikant i Helsing-

fors. Han studerar vid sidan av 
sitt arbete automationsteknik vid 
yrkeshögskolan Metropolia.

Automationsingenjör Tom-
Iilia Tsereh har från och med 
23.11.2020 utnämnts till projekt-
handläggare i Helsingfors. Hans 
arbetsuppgifter omfattar bland 
annat projektskötsel såsom för-
verkningsplanering. 

NCC
EM Kari Onniselkä har 
utnämnts till landsdirektör för 
NCC Building Suomi. Onniselkä 
flyttar till NCC från Ramboll, 
där han för närvarande är verk-
ställande direktör för Ramboll 
Finland. Den nuvarande lands-
direktören för NCC Mika Soini, 
fortsätter vid NCC som Senior 
Advisor för Norden.

Kari Onnisekä har en gedigen 
erfarenhet av ledning och utveck-
ling av såväl inhemska som 
utländska organisationer. Innan 
sin anställning vid Ramboll år 
2016 verkade han i ledande roller 

vid bland annat Copmtel, Nokia 
och VVM-data (numera CGI). 

Kari Onniselkä tillträder sin 
befattning vid NCC den 1 juli 
2021.

SWEGON OY
Petteri Tarkio har från och med 
1.2.2021 anställts som affärsverk-
samhetschef för Bostadsventila-
tionen och medlem av Swegon 
Oy:s ledningsgrupp. 

INR ICONIC NORDIC 
ROOMS SUOMI
Joakim Forsström har från 
och med 1.2.2021 tillträtt posten 
som ny landsdirektör för Finland 
efter Petteri Tarkio, som har läm-
nar företaget. 

Forsström har en stark bak-
grund för uppgiften. Han har varit 
försäljningschef för INR och pro-
duktionschef för Sanka dusch-
väggarna i Finland. Han har en 
lång och gedigen kännedom och 
badrumsmarknaden och förstär-
ker genom sitt kunnande INR:s 
marknadsposition i Finland. 

nog skäl att hålla kvar, nya idéer 
har en stor betydelse när inno-
vationer föds. Som kretslopps-
ekonomiingenjör har jag möjlig-
het att kombinera kunnande av 
olika slag och konkret utveckla 
nya produkter och material. 

– Min uppgift är även att via 
kretsloppsekonomin utveckla 
lönsamma verksamhetsmodel-
ler i industriell skala som blir 
bestående. Miljöaspekterna bör 
anpassas till de ekonomiska 
intressena och människans väl-
befinnande, anser Kohvakka.   

Kretsloppsekonomin allt 
starkare med i undervis-
ningen
De senaste åren har kretslopps-
ekonomi och kolsnåla lösningar 
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I Korsnäs led man i många år av 
problem som höga järnhalter i 
vattnet orsakar, bland annat att 
dricksvattnet var brunt och sma-
kade illa. Problemen blev värre 
år för år och man försökte på 
reningsverket hitta en lösning 
till problemet. 

Vattenrening. Vattenverksskö-
taren Roland Westerback berät-
tar att lösningen till problemet kom 
i form av ett mobilt reningsverk. 
Korsnäs kommun har nu i ungefär 
ett år hyrt det mobila reningsverket 
som finns i en container intill vat-

Mobilt reningsverk ger rent vatten åt Korsnäsbor
tentjänstverket. Mätresultat från 
juli senaste år visade att det mobila 
reningsverket tillsammans med 
befintliga sandfilter tog bort järn till 
99 procent, mangan till 93 procent 
och nickel till 58 procent. Tekniken 
som det mobila reningsverket bygger 
på är i sig inte ny, den finns i cirka 
1 000 europeiska vattenverk, men 
Korsnäs kommun är den första kom-
munen i Finland där den togs i bruk. 

Det mobila reningsverket kom-
mer från Logisticon Water Treat-
ment i Nederländerna. Det är frågan 
om membranfiltration, där vattnet 
trycks ut genom små membran 

med mycket lågt tryck. På en yta på 
endast elva kvadratmeter kan man 
rena uppemot 500 kubikmeter vat-
ten i timmen. Kemikaliemängden 
är också mycket mindre än i van-
liga fall och själva driften är nästa 
kemikaliefri. 

Man har varit så nöjd med 
reningsverket att man beslutat sig 
för att köpa det för 219 000 euro, 
i stället för att hyra det för 88 000 
euro per år. Man uppskattar att 
driftkostnaden  år 2021 kommer 
att vara 20 000 euro, men samti-
digt minskar driftkostnaderna för 
befintliga reningsverk. (SL)

Rauramo uppmanar svenska 
regeringen och andra ansva-
riga politiker att ta situationen 
med ökad elanvändning på all-
var. 

elproduktion. Ett konkret för-
slag är att införa ett nytt nationellt 

Fortums nya koncernchef Markus Rauramo föreslår att  
Sverige sätter ett nytt mål om 100 terawattimmar mer el 

mål med sikte på en historiskt stor 
utbyggnad av elproduktionen. 

Rauramo tror att Sverige år 
2045 kommer att använda åtmins-
tone 100 TWh mer el än dagens 140 
TWh, en nivå som har legat på en 
tämligen stabil nivå i decennier. 
Fortums förslag får stöd av en rad 

andra bedömare som tror att det 
kommer att behövas mycket stora 
mängder ny el för att klara den 
omfattande elektrifieringen inom 
bland annat industrin och trans-
portsektorn som väntas krävas för 
att ersätta dagens fossila bränslen 
och klara klimatmålen. (RW)

Som följd av klimatföränd-
ringen stiger temperaturen i 
Finland. I det framtida klima-
tet ökar också nederbörden 
och perioden med snötäcke 
blir kortare och tjälförekom-
sten minskar. Detta bör beak-
tas även inom byggbranschen. 

klimatförändring. Samhällets 
anpassning till klimatförändringen 
kräver också hållbara byggnader. 
Dessutom är energieffektiva bygg-
nader en del av klimatförändrings-
reduceringen. I ett projekt finansie-
rat av Miljöministeriet producerade 
Meteorologiska institutet de senaste 
väderuppgifterna för energi och 
byggnadsfysiska granskningar.

Nya väderdata tillgängliga för byggindustrin 
De så kallade testårsdata 

(TRY2020) samt uppdaterade 
framtida klimattestår (TRY2030, 
TRY2050, TRY2100) som produ-
cerats för beräkning av byggnadens 
uppvärmnings- och kylbehov syftar 
till att beskriva de genomsnittliga 
väderförhållandena för de fyra olika 
klimatzonerna som används vid 
energiberäkningar; Vanda (zon I), 
Jokioinen (II), Jyväskylä (III) och 
Sodankylä (IV). Testårsdata som 
innehåller väderdata per timme och 
en rapport som beskriver dem finns 
fritt tillgängliga på Meteorologiska 
institutets webbsida.

Miljöministeriet hoppas att 
resultaten av projektet kommer att 
utnyttjas så mycket som möjligt inom 

byggsektorn. I sin nuvarande form 
kan resultaten användas särskilt 
inom forskning. I de energiberäk-
ningar som görs utifrån nuvarande 
energibestämmelser används den 
nya väderinformationen ännu inte. 
Ny väderinformation kommer att 
införas vid nästa lagstiftningsreform.

Detta år startas Miljöministeri-
ets väderdata för byggande projekt-
program, där resultaten kommer att 
bearbetas ytterligare för att bli ännu 
mer användarvänliga. Av tillgängliga 
data formas dimensioneringsväder 
för olika användningsområden vid 
dimensionering av konstruktioner 
och byggnader. Dessutom granskas 
data särskilt ur ett byggtekniskt per-
spektiv. (SL)

Branschnytt
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Svenska Orbital Systems har 
sedan starten 2012 tagit fram 
en dusch som, om den används 
rätt, kan minska vatten-
åtgången med 90 procent och 
energiförbrukningen med 80 
procent. Det beror på att vatt-
net kontinuerligt renas och 
återanvänds under processen.

expansion. Nu tar bolaget in över 
20 miljoner euro i nytt kapital. Kapi-
talet ska finansiera en fortsatt kom-
mersiell expansion. Under fjolåret 
har Orbital Systems börjat sälja sin 

Orbital systems vattensnåla dusch satsar på fortsatt expansion 
dusch direkt till konsumenter genom 
en egen e-handel i Danmark, Sverige 
och Tyskland. 

Tanken är att fortsätta investera 
i vår tillväxtapparat. Vi har redan 
hittat en bra position på marknaden 
säger grundaren Mehdrad Mahd-
joubi. Mehdrad Mahdjoubi har tidi-
gare konstaterat att Orbital Systems 
inte ser snåla duschmunstycken, 
som redan är relativt etablerade på 
marknaden, som en konkurrerande 
produkt. 

Den 31-årige grundaren fick 
idén under studietiden vid Lunds 

universitet, under vilken han till-
bringade en period hos den ame-
rikanska rymdmyndigheten Nasa. 
Deras astro nauter har ett behov av 
att noggrant hushålla med vatten. 

För närvarande har de bety-
dande kundgrupperna hos Orbi-
tal Systems varit fastighetsbolag, 
hotell och privatbostäder. Under 
2019 omsatte bolaget drygt 1 mil-
jon euro.

Orbital Systems har huvud-
kontoret i Malmö och tillverkar 
duscharna i östgötska Åtvidaberg. 
(RW)

Stark utbyggnad av vind-
kraften i Kina 
Kina bygger ut vindkraften i ett förbluf-
fande snabbt tempo. Under 2020 kunde 
man lägga till 72 GW i utbyggd vindkraft-
seffekt, vilket överträffade alla tidigare 
prognoser.

vindkraft. Som jämförelse har vi drygt 2 GW 
i vår sammanlagda vindkraftkapacitet i Finland. 
Samtidigt byggde Kina ut solkraftverken med 48 
GW och vattenkraften med 13GW. 

Av världens hela utbyggnad av förnybara källor 
under fjolåret stod Kina ensamt för omkring hälf-
ten. För närvarade är Kina störst i världen inte bara 
på kolkraftverk utan samtidigt ledande nation på 
både vindkraft och solkraft.  (RW) 

NCC som ägde Optiplan Oy har 
tecknat ett avtal att sälja kon-
sultföretaget till Sweco. Pågå-
ende projekt kommer inte att 
påverkas av ägarbytet.

företagsköp. Affären genomförs 
så att personalen på Optiplan över-
går till Swecons lönelista som tidi-
gare anställda. Ägarförändringen 
har ingen inverkan på pågående 
projekt och befintliga avtal. Parterna 

Sweco köper konsultbolaget Optiplan
offentliggör inte köpesumman eller 
andra villkor om transaktionen.

– I linje med den nya strategiska 
inriktningen vill NCC fokusera på 
fastighetsutveckling och byggande i 
Finland. Samtidigt tror vi att Optip-
lan bättre kan utvecklas som en del av 
ett stort internationellt företag inom 
samma område. Vårt samarbete med 
Optiplan och Sweco kommer att fort-
sätta vara nära, säger Mika Soini som 
är landschef för NCC  i Finland.

På Sweco välkomnar Markku 
Varis alla Optiplans konsulter till 
Sweco. På Sweco tror man på håll-
bar tillväxt. Konjunkturcyklerna för 
bostäder och renoveringar verkar 
positiva på lång sikt, särskilt för de 
största tillväxtcentren. 

– Att främja hållbar, energi-
effektiv bostads- och fastighetspla-
nering är ledordet för oss på Sweco, 
säger Markku Varis, Swecos lands-
direktör i Finland. (RW)

Stor prisökning på förzin-
kad stålplåt
Vetilationsföretagen som är en stor använ-
dare av förzinkat stålplåt brottas med stora 
prisökningar på sina insatsvaror. 

plåtpriser. Under det senaste halvåret har 
marknadspriset på förzinkad tunnplåt stigit med 
nästan 50 %. Prisökningen har inte avstannat och 
marknadsbedömare förutspår stigande priser 
under första kvartalet 2021.  Stålindustrin, som 
länge har lidit av dålig lönsamhet, har minskat sin 
kapacitet samtidigt som importen av tunnplåt från 
Asien har minskat. Det har lett till en bristsituation 
på marknaden där stålgrossisterna inte kan leve-
rera lika stora volymer som kundföretagen efterfrå-
gar vilket leder till att marknadspriset rusar. (RW)
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I nya flerbostadshus installeras 
i fortsättningen fjärravläsbara 
lägenhetsspecifika mätare för 

mätning av användningen av både 
tappvarm- och kallvatten. I framti-
den ska faktureringen bygga på den 
uppmätta vattenförbrukningen. 
Miljö ministeriet har gjort de änd-
ringar som behövs i förordningen 
om byggnaders vatten- och avlopp-
sinstallationer (1047/2017), det vill 

Lägenhetsspecifika vatten
mätare ska i fortsättningen 
vara fjärravläsbara

Text & bild: Siru Lönnqvist

De lägenhetsspecifika mätare för tappkall- och varmvatten som installeras i nya 
byggnader ska i fortsättningen vara fjärravläsbara. I gamla byggnader gäller kravet 
de mätare som installeras i samband med ett stambyte. Även den fjärrvärme och 
fjärrkyla som levereras till nya byggnader ska i fortsättningen avläsas med fjärr-
avläsbara mätare.

säga ”nya D1”. Kravet gäller byggna-
der för vilka det ansökts om bygglov 
efter det att förordningen har trätt 
i kraft, det vill säga efter den 23 
november 2020. Befintliga bostads-
bolag övergår till fakturering enligt 
förbrukning i takt med att lämpliga 
fjärravläsbara vattenmätare installe-
ras i dem i samband med stambyte.

Genom ändringen av Miljömi-
nisteriets förordning genomförs det 

krav på fjärravläsbarhet för konsu-
mentspecifika vattenmätare som 
förutsätts i ändringen av EU:s energi-
effektivitetsdirektiv. I direktivet fast-
ställs detaljerade krav för mätning 
av uppvärmnings- och kylenergi och 
varmvattenförbrukning i medlems-
staterna. I byggnadsbestämmelserna 
infördes det för nya byggnader krav 
på installering av vattenmätare som 
mäter den lägenhetsspecifika vat-

Det är lätt att följa med förbrukningen då man har fjärravläsbara mätare.
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tenförbrukningen redan år 2011, och 
motsvarande krav i samband med 
stambyte infördes år 2013. Däremot 
har det tidigare inte föreskrivits om 
användning av vattenmätare för mät-
ning av förbrukningen och fakturering 
enligt förbrukning.

Den 13 november 2020 stadfästes 
de ändringar i energieffektivitetslagen, 
lagen om bostadsaktiebolag, lagen om 
hyra av bostadslägenhet, lagen om 
räntestöd för hyresbostadslån och 
bostadsrättshuslån, aravabegräns-
ningslagen och lagen om bostadsrätts-
bostäder som EU:s energieffektivitets-
direktiv förutsätter. 

I förordningen om byggnaders 
vatten- och avloppsinstallationer 
(1047/2017) ändrades 10 § som 
behandlar vattenmätare. Nu står det 
så här: 10 § Vattenmätare. Vatten-
mätaren i en fastighet ska placeras i 
ett utrymme där den enkelt kan instal-
leras, avläsas och underhållas samt där 
den är skyddad mot frysning.

I en byggnad ska det finnas lägen-
hetsspecifika vattenmätare för mät-
ning av det kall- och varmvatten som 
leds till en lägenhet så att det är möj-
ligt att använda den vattenförbrukning 
som anges av mätarna som underlag 
för fakturering. De lägenhetsspecifika 
vattenmätarna ska vara fjärravläsbara. 
De lägenhetsspecifika vattenmätarna 

ska placeras i ett utrymme där de 
enkelt kan installeras, underhållas 
och avläsas.

Ändringar av mätningen 
och faktureringen av  
uppvärmning och kylning
Enligt de ändringar som stadfästes 
i energieffektivitetslagen ska den 
fjärrvärme och fjärrkyla som leve-
reras till nya byggnader avläsas med 
fjärravläsbara mätare. Befintliga 
mätare för fjärrvärme och -kyla ska 
göras fjärravläsbara eller ersättas 
med fjärravläsbara mätare senast 
den 31 december 2026.

Samtidigt utvidgas fjärrvärme-
försäljarens skyldighet att lämna 
förbruknings- och bränsleuppgifter 
till sina kunder. Kunden ska på faktu-
ran eller till exempel via internet ges 
uppgifter om sin energiförbrukning, 
hurdan klimatpåverkan förbrukning 
medför, energikällor som använts i 
energiproduktionen samt kundens 
energiförbrukning jämfört med andra 
motsvarande slutförbrukare. Nog-
grannare information om vilka upp-
gifter försäljaren bör lämna kommer 
att ges i statsrådets förordning om 
förbrukningsuppgifter, fakturor och 
fördelning av kostnaderna i fråga om 
värme, kyla och vatten. Utkastet var på 
remiss i början av detta år. 

Branschnytt

mässa. Det blir ingen FinnBuild 
mässa i år, mässan kommer att 
arrangeras 4-6.10.2022 i Mässcen-
tret i Böle. Däremot arrangeras ett 
nytt evenemang FinnBuild goes 
Kiinteistö i år 6–7.10.2021. 

FinnBuild arrange-
ras hösten 2022

ägarbyte. Ägarskapet till gros-
sisten Stark Group, dit även Stark 
Suomi hör, övergår till det i Lux-
emburg baserade riskkapitalbolaget 
CVC Capital Partners.

Stark Group har huvudsäte i 
Danmark och Stark Suomi är dess 
helägda dotterbolag. Stark Suomi 
har knappt tusen anställda i Finland 
och omsätter 570 miljoner euro. 

Stark Group byter 
ägare

produktsortiment. Den finska 
tillverkaren av designade badrums-
möbler, Woodio, har drastiskt plane-
rat om hela sitt produktsortiment och 
koncentrerar sig nu på tillväxt inom 
konsumentmarknaden. Målsätt-
ningen är att få det nya trämaterial 
som företaget utvecklat till en bestå-
ende del i de finska badrummen. 

Woodio, som tidigare koncen-
trerat sig på projektförsäljning har 
använt sig av den turbulenstid som 
coronapandemin fört med sig till att 
förnya sitt produktsortiment och 
göra det kundvänligare. 
Det nya Woodiosortimentet består 
av två kollektioner, Core och Nort-
hern Elements.
Närmare uppgifter:
Woodio Oy
tfn 050 478 2944

Woodio förnyade 
sig och koncentrerar 
sig i fortsättningen 
på konsumenterna 

Äldre vattenmätare är inte fjärravläsbara.
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Bergvärmepumpens 
utvecklings potential
Text: Ingmar Rolin

Effektivitet och driftkostnader 
är en aktuell fråga när det 
gäller värmepumpar. Direkt 

kylda kylkretsar med hermetiska 
kompressorer tål snabba upp-
startningar och kan regleras med 
on-off-funktion. Bergvärmepum-
par för centralvärme med krav 
på temperaturhållning kan inte 
regleras drift ekonomiskt  utan en 
existerande ackumulatortank. De 
bergvärmepumpar för småhus som 
säljer bäst är välutrustade skåpag-
gregat med digital styrning och 
varvtalsreglerade kompressorer – 
men de saknar ackumulatortank. 
Trots att bergvärmepumparna är 
utrustade med modern styrteknik 
och är av bra kvalitet anser jag att 
driftkostnaderna inte alls är opti-
mala. Varför är det så?

Man kan inte ansluta en kon-
densor till värmesystemet så att 
det utgående matarvattnet blan-
das med lägre temperaturer.. Om 
kondensorn ansluts direkt till ett 
värmesystem utan ackumulator-
tank är följden att kondensorn all-
tid arbetar med ett vattenflöde som 
är olika stort  jämfört med flödet 
i värmesystemet. Kondensorn ska 
alltid ha ett större flöde för att sys-
temet ska ha varierande flöde. Det 
leder till att värmesystemet shun-
tar in det varma kondensorvattnet i 
returvattnet och värmer matarvatt-
net till kondensorn. Följden är, att 
kondensorn skall producera värme-
effekten genom att kondensera det 
heta kylmediet med varmare vatten 
och försämrad medeltemperatur-
differens. Detta är ett stort problem 
i befintliga värmepumpar. Många 
tycks ha trott att man kan göra så, 
och investerat i en bergvärmepump 
utan ackumulatortank. Då har man 
samtidigt prutat bort cirka 10 pro-
cent i effektivitet, enär värmepum-
pen för det mesta arbetar på låglast  
med dålig medeltemperaturdiffe-

rens. Med ackumulatorer i både 
system- och kondensorfunktionen 
samt stegvis laddning erhålles en 
drygt 10 procent stor ökning av 
effektiviteten.

Det är viktigt att upprätthålla 
temperaturskiktningen i ackumu-
latortanken. Om man låter vätskan 
i tanken blandas helt, eroderar man 
temperaturskiktningen och tank-
innehållet får medeltemperatur. 
Man förlorar halva gradienten. För 
att undvika omblandning bör varmt 
vatten därför tillföras eller tappas 
uppifrån med låg strömningshas-
tighet medan kallt och tyngre vatten 
tappas nerifrån. En annan metod är 
deplacerande strömning i en smal 
spalt, där inblandning från omgi-
vande vätska är minimal.

Kondenseringstemperaturer 
med vattenlager
Bergvärmepumpar för stora fast-
igheter har normalt två vattentan-
kar. Det ena lagret matar värme-
ledningen medan det andra laddas 
av kondensorn. Vattenmängden 
beräknas så att kompressorn får 
tillräcklig tid för start-stoppfunktio-

nen. Som förslag visar bild 1 ett flö-
desschema för en bergvärmepump 
där matnings- och laddningsfunk-
tionerna integrerats till ett vatten-
lager. Funktionsanalysen visar att 
system- och kondenseringsfunk-
tionerna trots sammankopplingen 
är två självständiga processer, 
utan några blandande shuntkopp-
lingar. Kondenseringen, det vill 
säga laddningen (matningen), kan 
arbeta med olika temperaturnivåer 
till exempel +65°C för varmvatten-
beredning och +35°C eller +50°C 
för värmning så att lagringsproces-
sen berörs endast till en liten del. I 
princip torde det även vara möjligt 
att kraftigt reducera lagringen av 
tappvarmvatten.

Som exempel dimensioneras en 
15 kW kondensor i en värmeledning 
med 5°C temperaturdifferens med 
flödet 0,72 l/s. Kondensorvattnet 
värms och tillförs manteln med låg 
hastighet i en smal spalt. I den smala 
spalten förhindras omblandning. I 
stället uppstår en förträngnings-
strömning så att vatten varmare än 
omgivningen strömmar uppåt och 
kallare vatten strömmar nedåt.
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Ingmar Rolin
Ingmar Rolin (f, 1935) var utvecklings-
chef på Finska Fläktfabriken från 
1971. Rolin forsatte på posten 
efter namnbytet till ABB Fläkt. År 
1999 gick han i pension från ABB 
Installaatiot. Rolin var föreläsare 
i ventilationsteknik på Tekniska 
Läroverket i Helsingfors under 
en period på nästan 15 år. Som 
pensionär har Rolin fördjupat sig i 
värmepumpstekniken och förfäktar 
i artikeln nyttan med att kombinera 
bergvärmepump med ackmulatortank.
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Kondenseringsprocessen nol-
las när vattnet i manteln nått bör-
värdestemperaturen  +50°C så 
att trevägsventilen kopplas att ta 
35°C varmt returvatten från botten 
av värmesystemets vattenlager. I 

kondensorn uppvärms vattnet till 
en temperatur på +40°C och retur-
neras till manteln. Det 10°C kallare 
inkommande vattnet förtränger 
mantelns varma vatten uppåt, där 
det strömmar in och fyller syste-

mets lager med vatten med rätt 
temperatur. När det kalla retur-
vattnet tar slut är vattenlagret fyllt 
av varmt vatten och manteln med 
cirka 40°C varmt vatten. Då kopplas 
trevägsventilen om till normal upp-

PRINCIPSKISS FÖR BERGVÄRMEPUMP MED DUBBLA VATTENTANKAR (Bild: Sune Främling)
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värmning med vatten från man-
teln med en effekt som beräknas 
baserat på uppmätt belastning. På 
sista varvet styrs kompressorns 
effekt baserat på temperaturmät-
ning så att det önskade börvärdet 
+50°C uppnås i hela manteln.

Värdering av energi-
kostnader
Värderingarna av energikostna-
der och sparpotential baserar 
sig huvudsakligen i all enkelhet 
på tumregeln att 1°C fördelak-
tigare förångningstemperatur 
eller kondenseringstemperatur 
ger drygt 2 procent bättre effek-
tivitet i värmepumpar. Man bör 
även göra teoretiska COP-stu-
dier, men framför allt analysera 
innehållet och egenskaperna i 
matematiska formler om värme-
övergång i kondensorer och 
förångare då de appliceras i en 
befintlig systemfunktion. För 
att göra saken lättåskådlig väljs 
som exempel ett vinterfall med 
maximalt värmebehov. I exem-
plet jämförs kondenseringspro-
cessen med den ursprungliga 
normala metoden, att konden-
sera hela processen i ett steg. 
Jämförelsen görs av praktiska 
skäl på kondensorvattnets tem-
peraturnivåer och ej med hänsyn 
till kondenseringstemperaturen. 
Med en känslighetsanalys får 
man, genom att värdera syste-
mets belastning och värmeväx-
lingens förutsättningar, klarhet 
i vilken inverkan skillnaden mel-
lan vatten- och kondenserings-
temperatur har.

Laddningen börjar på nytt, 
när processen nollas. Första ste-
get tömmer returvattnet i värme-
systemets vattenlager och kon-
densorn värmer det med 15 kW 
effekt med 5°C till cirka +40°C. 
Att producera 15 kW kondensor-
effekt direkt i ett steg till +50°C 
temperatur skulle kräva drygt 20 
procent mera energi. Andra steget 
tar +40°C vatten från manteln och 
värmer till cirka +45°C. Att värma 
upp vattnet till +50°C skulle kräva 
10 procent mera energi. Tredje 
steget värmer med styrning base-
rad på temperaturmätning till 
+50°C med lika stort energibe-

hov. För kondenseringen betyder 
det drygt 10 procent bättre effekti-
vitet. För en bergvärmepump med 
två vattenlager och kondensering 
med 5°C temperaturdifferens ger 
jämförelsemetoden samma resul-
tat för vinterfallet. 

Ackumulatortanken har två 
uppgifter. Det viktigaste är att 
avskaffa shuntningen. Den andra 
är att med temperaturskiktning 
och stegvis kondensering erhålla 
bättre temperatureffektivitet. 

Förvärmningen av varmvat-
ten i figur 1 har flera beaktans-
värda funktioner. Den lilla platt-
värmeväxlaren med minst 2 kW 
effekt och vattenflödet 0,005-0,01 
l/s bör ha hög temperaturverk-
ningsgrad. Med plattvärmeväxla-
rens effektval och dimensionering 
kan man påverka varmvattenbe-
redningens storlek. Med tappvat-
ten kallare än +10°C produceras 
en ansenlig mängd returvatten 
(effektiv temperatur) året runt, 
vilket förbättrar värmepumpens 
effektivitet. Under den varma års-
tiden är den så gott som ensam 
producent av varmt tappvatten, 
men levererar samtidigt returvat-
ten till kondensering med fördel-
aktig temperatur tack vare tempe-
raturverkningsgraden. Kylmediets 
överhettningsvärme behövs 
endast under den kalla årstiden, 
för att undvika högre kondensor-
temperaturer än värmebehovet. 
Effektiviteten uppskattas vara 
10%+10%=20% bättre än skå-
paggregatet. Då beaktas även för-
värmningen samt kondenserings-
temperaturens inverkan.

Värmesystemets temperatu-
rer har dessutom stor inverkan 
på jämförelsen. Golvvärme är 
ett lågvärmesystem ”som gjort” 
för värmepumpar, och rekom-
menderas ofta som nummer 1 i 
värmepumpsammanhang. Som 
indirekt och mycket trögt värme-
system är golvvärmens ranking 
lägre. Jämförelsen ovan är gjord 
för radiatorsystem med tempera-
turen 50/35°C. Golvvärmesyste-
mets låga temperatur 35/28°C för-
bättrar värmepumpens effektivitet 
och halverar skillnaden till cirka 10 
procent. För ett gammalt radiator-
system, 60/80°C,fördubblas den.  

Det krävs åtgärder
Värmepumparnas andel i ener-
giproduktionen växer. Speciellt 
bergvärmepumparna kräver 
insatser. Största delen av berg-
värmepumparna i småhus är 
sannolikt utförda utan behöv-
liga vattenlager och civiliserade 
rörprocesser. Värmepumpen 
arbetar för det mesta på dellast, 
så att kondensorn har mycket 
större vattenflöde än systemet. 
Kondensorkretsen får inte till-
räckligt kallt returvatten från 
systemet, utan tvingas blanda 
in sitt eget ”heta” vatten i kon-
denseringsprocessen och förstör 
själv förutsättningarna för effek-
tiv kondensering. Där är även 
svaret driftkostnaden, som ej är 
optimal.  

I framtiden blir fjärrvärme, 
fjärrkyla, värmelagring och 
industrins spillvärme i större 
utsträckning objekt för värme-
pumpar. Det betyder sannolikt 
ökande temperaturdifferenser.  
Vätskelagringen blir lönsam även 
i förångningsprocessen. Att sys-
tematiskt definiera och värdera 
funktioner för ackumulatortan-
kar i ovannämnda objekt blir 
säkert aktuellt. Dylika projekt 
kräver samverkan mellan facken, 
vilket för tillfället totalt saknas. 
Kan förslagen i bild 1 väcka tan-
kar? Dagens samhälle saknar 
idéer och initiativ.

Bostadshus byggs nu täta 
och förses därför med till- och 
frånluftssystem. Luftflödet för 
ventilationen är dock alltför litet 
för att kunna kyla byggnaden 
sommartid. Steget till kyla, det 
vill säga luftkonditionering, är 
mycket litet. Bergvärmepumpen 
innehåller funktionen ”gratis kyla 
till pumpkostnad”. Kylinstallatio-
nen omfattar endast shuntgrupp, 
rör, el samt rumsenheter. I stäl-
let levererar gratiskylan 15–20°C 
vätska som, om den lagras som-
martid, förbättrar värmepum-
pens varmvattenproduktion cirka 
20–30 procent.

Dessutom lönar det sig att 
utröna om kondenseringsme-
toden i figur 1 kan användas till 
att producera fjärrvärme med en 
mottrycksturbin. 
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Konkurrens- och konsu-
mentverket godkände 
LVI-Trio-företagsköpet och 

parterna bekräftade affärsupp-
görelsen den 23 december 2020. 
Inom QMG ansluter sig LVI-Trio 
till QMG Partners, som erbjuder 
fastighetstekniska underhålls-, 
reparations- och moderniserings-

QMG fortsätter att växa 
genom förvärv

Text: Siru Lönnqvist

Fastighetsteknikkoncernen QMG (Quattro Mikenti Group) har inom en kort tid för-
värvat såväl LVI-Trio,dess dotterbolag Trio Ilmastointi och Trio Korjausrakentaja i 
huvudstadsregionen som Tammi Kiinteistötekniikka i Vasa. Koncernen söker fler 
förvärvsobjekt i Österbotten.

tjänster, och som inkluderar tio 
företag i huvudstadsregionen. 

– LVI-Trio är ett kompetent 
och respekterat företag, som 
kompletterar vårt service- och 
entreprenadutbud fint. Den sam-
manlagda omsättningen för LVI-
Trio och dess dotterbolag är cirka 
24 miljoner euro, säger Matti 

Ranne, vd för QMG Partners. 
LVI-Trio och dess dotterbolag 

har cirka 160 anställda. Transak-
tionen påverkar inte positionen för 
personal eller kundavtalen. Aktie-
ägarna i LVI-Trio kommer att fort-
sätta som aktieägare i QMG-kon-
cernen och kommer att arbeta i 
koncernen.  

LVI-Trios vd Martti Saarnio och styrelseordförande Markku Kauhanen ser ljust på framtiden efter fusionen med QMG. (Bild: Niko Jekkonen)
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Arto och Juhani Tammi i Puuilos nya butik, som öppnar i februari i Vasa. Tammi Kiinteistötekniikka svarar för hustekniken. Bild: Christoffer Björklund

Stärker marknadsandel i 
huvudstadsregionen
Förvärvet stärker QMG:s mark-
nadsandel och utbud i huvudstads-
regionen, i linje med koncernens 
strategi. Kimmo Liukkonen, vd 
och koncernchef för QMG Group, 
berättar att QMG-koncernen 
fortsätter att växa genom förvärv. 
Koncernen fokuserar på tre områ-
den; projekt inom nybyggnation, 
renoveringsprojekt som passar 
deras nuvarande styrka och under-
hålls-, reparations- och moderni-
seringsarbeten inom husteknik.

– LVI-Trio är en stark leveran-
tör av hustekniktjänster, som har 
ett bra och kundorienterat grepp 
om reparationsentreprenader i 
bostäder, konstaterar Liukkonen. 

Ledningen för LVI-Trio  
letar efter tillväxt 
Fusionen med QMG markerar ett 
nytt steg för Vandabaserade LVI-
Trio, grundat år 1986. 

– Genom att kombinera vår 
expertis och våra styrkor ser vi 
detta som ett bra steg för både 
företagen, kunderna och persona-
len. QMG är en entreprenörsgrupp 
med enorm kompetens inom sig, 
så vi ser fram emot framtiden, 
säger Markku Kauhanen, sty-
relseordförande för LVI-Trio. 

– I huvudstadsregionen kom-
mer vi att bilda ett mycket kon-
kurrenskraftigt och mångkvalifi-
cerat nätverk med QMG Partners 
företag, tillägger Martti Saar-
nio, vd för LVI-Trio. 

Tammi Kiinteistötekniikka  
i Vasa
QMG (Quattro Mikenti Group) 
växer även i det välmående land-
skapet Österbotten genom förvär-
vet av Tammi Kiinteistötekniikka. 
Vasabaserade Tammi Kiinteistö-
tekniikka är verksamt inom ett 
stort område i Österbotten och i 
kustregionen. Utöver VVS-entre-
prenader är bolaget känt för sin 
starka el-, automations- och kyl-
kompetens. Kundkretsen omfattar 
industrin, handels- och affärsfast-
igheter samt husbolag och fastig-
heter inom den offentliga sektorn. 
Bolaget har en årlig omsättning på 
cirka 7 miljoner euro och syssel-
sätter 30 experter inom fastig-
hetsteknik. Efter köpet fortsätter 
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personalen som så kallade gamla 
arbetstagare.

– Våra kunder är både regio-
nala och riksomfattande aktörer. 
Tack vare förvärvet stärker vi både 
våra resurser och vår geografiska 
täckning att betjäna båda. Som 
en del av QMG får vi intressanta 
möjligheter att erbjuda kunderna 
till exempel automations- och 
energieffektivitetstjänster i större 
utsträckning än tidigare, säger vd 
Juhani Tammi.

Bolagets ägare Juhani och 
Arto Tammi fortsätter i sina 
uppgifter och blir delägare i QMG. 
En företagardriven anda i en kon-
cern med över hundra privata 
ägare överensstämmer med brö-
derna Tammis värderingar.

–  Den företagardrivna andan i 
QMG passar bra ihop med Tammi 
Kiinteistötekniikkas värderingar. 
QMG ser installation av fastig-

hetsteknik som lokal affärsverk-
samhet och beslutsfattandet är 
genuint lokalt. Kunden får enga-
gerade tjänster och snabba beslut 
av bekanta personer. Det är ett 
koncept som vi tror på, fortsätter 
Juhani Tammi.

För QMG är Österbotten 
ett tillväxtområde
QMG har byggt upp sitt nätverk i 
Österbotten ett steg i taget. Kok-
kolan LVIS-Palvelu från Karleby 
anslöt sig till koncernen år 2018 
och ORS Service från Jakobstad 
i juni ifjol.

–Tammi Kiinteistötekniikka 
representerar ett starkt kun-
nande inom serviceaffärsverk-
samhet och entreprenader inom 
fastighetsteknik. Vi är glada över 
att få Juhani och Arto med sina 
team till QMG. Tillsammans 
erbjuder vi en mycket intressant 

servicemodell för alla beslutsfat-
tare inom byggnads- och fastig-
hetsbranschen i regionen. Vi tror 
att investeringarna i byggande 
fortsätter här och vi är därför 
i fortsättningen intresserade 
av i synnerhet österbottniska 
elentreprenörer, säger Heikki 
Kiiskilä, regiondirektör för 
QMG i norra Finland.

Kimmo Liukkonen berättar 
att koncernens strategi är att växa 
genom företagsförvärv och att 
skapa en riksomfattande organi-
sation som är lokalt och regionalt 
stark. 

– De unga men erfarna före-
tagarna i Tammi Kiinteistötek-
niikka representerar just sådant 
tänkande som passar bra ihop 
med QMG:s kultur. Vi önskar 
Juhani och Arto med personal 
varmt välkomna till koncernen, 
säger Liukkonen. 

 » QMG Partners är QMG:s nätverk av serviceföretag, som tillhandahåller tjänster för el, 
värme, ventilation, kylning, byggnadsautomation, energieffektivitet och säkerhet med mera.  
QMG Partners omfattar tio företag i huvudstadsregionen, i Helsingfors: Vesijohtoliike J. 
Laitinen, JTSähkötekniikka, Sähkösalpa, JRASähkö, SWSähkö, AETAutomaatio, Palokatkot 
Vänskä, Puhdas Ilma K&V, IlmastoMikenti och Kylmäkolmonen. Nationellt erbjuds tjänster 
tillsammans med andra koncernföretag. QMG Partnersföretagens totala omsättning är 
cirka 27 miljoner euro. 

 » Quattro Mikenti Group (QMG) är en av de största aktörerna inom fastighetsteknik
branschen i Finland och utför samtliga arbeten inom bland annat VVS, el och sprinklers. 
Till företagsgruppen hör tolv specialiserade dotterföretag samt QMG Partners med sina 
tio dotterbolag. Koncernen har cirka 900 yrkesutbildade personer inom fastighetsteknik
entreprenader och underhåll. Koncernen har tjugofem verksamhetsställen i Finland. År 
2019 var koncernens omsättning 154 miljoner euro.

 » LVI-Trio. Vandabaserade LVITrio, grundat 1986, betjänar en bred kundbas i huvudstads
regionen, som inkluderar underhållsföretag, bostads och fastighetsföretag samt fastig
hets och byggproffs. Trios specialkompetens omfattar VVSunderhåll och renoveringar, 
VVSreparationer för bostadsföretag, forskning och lösning av inomhusluftsproblem samt 
undersökningar och renoveringar av vattenskador. År 2017 valdes LVITrio till årets entre
prenör i branschen. Triokoncernen sysselsätter cirka 160 anställda och omsättningen år 
2019 var cirka 24 miljoner euro.

 » Tammi Kiinteistötekniikka Oy är en mångkunnig expert inom fastighetsteknik som 
grundades år 2020 i Vasa. Bolaget erbjuder entreprenader inom VVS, el, automations 
och kylsystem samt fastighetstekniktjänster. Bolagets verksamhet har koncentrerats till 
Vasatrakten och Österbotten, och dessutom betjänar bolaget flera kunder runtom i Fin
land. Tammi Kiinteistötekniikka sysselsätter 30 proffs och dess årliga omsättning är cirka 
7 miljoner euro.
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Text: Börje Takolander     Bild: Climecon

I produktutvecklingen satsar vi på att utveckla kvalitativa, livslånga produkter 
för att kunna erbjuda tillförlitliga alternativ, utan att ge avkall på stil och elegans, 
konstaterar Pekka Huhtela, produkt- och försäljningschef vid Climecon Oy. 
Företaget är först ut i Finland med att erhålla produktcertifikat på sina kombi-
vägghuvar. 

Climecon har erhållit ett 
produktcertifikat för sina 
bostadsanpassade kombi-

väggdon med dubbelfunktion för 
både luftintag och avluftshuv till 
bostadsaggregat. Miljöministeriets 
nya byggregler trädde i kraft 2018. 
I dessa tillåts att till- och frånlufts-
kanaler från ett lägenhetsspecifikt 
ventilationsaggregat dras genom 
väggen till ett gemensamt kombi-
väggdon.  

 – Ett produktcertifikat utgör 
en stor konkurrensfördel, anser 
Huhtela och det garanterar att 

Ytterväggsdon i fokus

produkten fungerar på tillförlit-
ligt sätt för vad den är avsedd till. 
Eurofins Expert Services Oy:s cer-
tifieringskrav för kombivägghuvar 
trädde i kraft senaste år

Ett certifikat övertygar
Certifikatet övertygar byggherren om 
att kombiväggdonet fungerar säkert 
och att den dokumenterade prestan-
dan är tillförlitlig samt att samt att 
friskluften och avluften inte blandas 
sinsemellan. Priskonkurrensen styr i 
många fall köpet, men det finns även 
andra sätt att skilja sig från mängden.

– Ett sätt är att skaffa ett pro-
duktcertifikat om ett sådant finns 
att få, konstaterar Pekka Huhtela.

En kombivägghuv är ett ytter-
väggsdon med vilket avluften från 
en byggnad utblåses med en tillräck-
lig hastighet från byggnadens ytter-
vägg. Tack vare väggenomföringen 
frigörs värdefulla kvadratmetrar i 
flervåningshus eftersom inga ver-
tikala kanalsystem behöver dras 
genom våningarna upp till taket. 

En kombivägghuv möjliggör 
en kostnadseffektiv ventilation 
per rum. Det har även redan länge 

TUPA-kombivägghuvar infällda i väggytan på bostadsmässan i Tusby.
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Pekka Huhtela anser att certifiering är en konkurrensfördel. 

Kombivägghuvar blir allt vanligare i Helsingfors. På bilden ser man UPSI-don längs fasaden 
på nybyggt höghus i Sumparn.

talats om att man genom att tillåta 
frånluftens utblåsning från väggen 
påskyndar reparationen av venti-
lationen i gamla fastigheter, vilket 
naturligtvis är en bra sak för boen-
detrivseln.

Viktiga egenskaper
En kombivägghuv har många vik-
tiga egenskaper av vilka bland annat 
kan nämnas att avluftens hastighet 
ska vara minst 5 m/s vid myn-
ningen. 

Andra väsentliga egenskaper 
är även uppmätta prestationsvär-
den, såsom utblåsningshastighet, 
tryckfall och kastlängd. Likaså bör 
anordningarnas täthet, hindrandet 
av inträngande regnvatten i kana-
lerna och funktion vid låga utom-
hustemperaturer, vara av tillräck-
ligt hög kvalitet så att man kan lita 
på prestationsvärdena. 

– Climecon har ett mångsidigt 
produktsortiment av kombiväggdon. 
Av vissa huvar har vi redan en lång 
användarerfarenhet. Enligt gjorda 
undersökningar har kombivägg-
huvar där intag och avluft är fören-
ade i samma don inte medfört några 
försämringar av inomhusluften. 

Certifiering och inhemsk 
produkt
– Det är glädjande att märka att 
kunderna uppskattar inhemska pro-
dukter i allt högre grad. När en pro-
dukt är tillverkad i Finland ger den 
kunden en känsla av kvalitet och att 
produkten även etiskt är gjord efter 
en viss standard. I dag uppskattas 
inhemskt och man litar på vårt kun-
nande, vet Huhtela. 

Hård konkurrens
– Konkurrensen är hård och tillver-
karna blir allt fler vilket lätt leder 
till att man konkurrerar med pri-
set – inte med egenskaper eller till 
exempel design. Det alternativ som 
är förmånligast att anskaffa är dock 
inte nödvändigtvis det bästa alter-
nativet med tanke på livscykeln.  

Huhtela konstaterar att de pro-
dukter som Climecon tillverkar för 
installation utomhus är ytbehand-
lade på bästa möjliga sätt för  tåla 
väder och vind i decennier. 

– Trots att utseendet inte spelar 
någon avgörande roll för kunderna 

har det dock en ständigt ökande 
betydelse. En kombivägghuv har 
en synlig plats på husfasaden. En 
genomtänkt och diskret kombi-
vägghuv smälter bra in i en modern 
stadsmiljö.

Kombinationsprodukter
Climecons kombvägghuvar har 
produtknamn som till exempel 
TUPA och UPSI. Enligt gjorda 
undersökningar sker ingen 
blandning av avluften och frisk-
luftsflödet.

– Det är ju inget tvång att skaffa 
ett produktcertifikat, säger Huhtela, 
men en certifiering är till stor hjälp 
när man fattar beslut och väljer lämp-
liga, pålitliga och säkra produkter.

Certifiering värd sitt pris
Certifieringen tar sin tid, men är 
också värd sitt pris, anser Huhtela.

Lägenhetsspecifika ventila-
tionsaggregat har effektiv värme-
återvinning och när avluften blåses 
ut från kombivägghuven är energin 
redan tillvaratagen.  
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Det är byggnadens ägare som 
ska se till att OVK utförs. 
Ägaren väljer en sakkunnig, 

certifierad funktionskontrollant. 
På Boverkets sida finns en förteck-
ning över certifierade kontrollanter, 
informationen kommer direkt från 
certifieringsorganen till Boverkets 
förteckning. Sammanlagt finns 
nästa 1 700 certifierade funktions-
kontrollanter.

OVK ska göras regelbundet
Den första OVK-besiktningen ska 
göras innan ett ventilationssystem 
tas i bruk för första gången. Efter 
det ska OVK göras med regel-
bundna intervaller på tre eller sex 
år. Intervallet är tre år till exempel 
för skolor och vårdlokaler, oavsett 
ventilationssystem och för flerbo-
stadshus, kontorsbyggnader samt 
personalrum och kontor i industri-
byggnader som har FT-ventilation 
(fläktventilation där både frånlufts- 
och tilluftsflödena är fläktstyrda) 
eller FTX-ventilation (FT-ventila-
tion med värmeåtervinning). Det 
längre intervallet på sex år gäller 
för till exempel flerbostadshus, 
kontorsbyggnader samt personal-
rum och kontor i industribyggna-
der som har självdragsventilation, 
F-ventilation (maskinell ventilation 

Erfarenheter från det svenska 
OVKsystemet

Text & bild: Siru Lönnqvist

Obligatorisk ventilations-
kontroll (OVK) har fun-
nits i Sverige sedan 1991, 
det vill säga i 30 år. Syftet 
med OVK är att visa att 
inomhusklimatet är bra 
och att ventilationssyste-
men fungerar. Kontroller 
ska göras regelbundet, i de 
flesta byggnader, av en cer-
tifierad kontrollant. OVK 
krävs inte för småhus.  

där frånluftsflödena är fläktstyrda) 
eller FX-ventilation (F-ventilation 
med värmeåtervinning). I en- och 
tvåbostadshus med FX-, FT- eller 
FTX-ventilation bör OVK utföras 
även med sex års intervall. 

Certifierade kontrollanter
Funktionskontrollanten ska vara 
certifierad av ett ackrediterat 
certifieringsorgan. Det finns två 
behörighetsnivåer för funktions-
kontrollanter, N och K. Vilken 
behörighet som krävs beror på vil-
ken slags byggnad som ska kont-
rolleras och vilken typ av ventila-
tionssystem som byggnaden har. 
För att bli certifierad kontrol-
lansvarig krävs teknisk utbildning, 
erfarenhet av praktiskt arbete 

inom vissa delar av byggområdet 
och lämplighet för uppgiften. En 
person som saknar formell teore-
tisk utbildning men har minst tio 
års erfarenhet kan ändå bli certi-
fierad. Dessutom ska man ha god 
kunskap om bland annat plan- och 
bygglagen (PBL), plan- och bygg-
förordningen (PBF), Boverkets 
byggregler (BBR), europeiska 
konstruktionsstandarder (EKS) 
och kontrollplaner. Så vem som 
helst kan inte utföra OVK.

Funktionskontrollens  
innehåll
Vid varje OVK ska det kontroll-
eras att ventilationssystemet inte 
innehåller föroreningar som kan 
spridas i byggnaden, att instruktio-

I Sverige finns det exakta anvisningar för allt som bör beaktas vid en besiktning.
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ner och skötselanvisningar finns lätt 
tillgängliga och att ventilationssys-
temet i övrigt fungerar på det sätt 
som är avsett. Det finns väldigt 
exakta anvisningar om vad allt som 
bör beaktas. 

Vid den första besiktningen ska 
utöver ovanstående kontrolleras att 
funktionen och egenskaperna hos 
ventilationssystemet stämmer över-
ens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande regel-
bundna besiktningarna ska funk-
tionskontrollanten kontrollera att 
funktionen och egenskaperna hos 
ventilationssystemet i huvudsak 
överensstämmer med de föreskrif-
ter som gällde när systemet togs i 
bruk. 

Kontrollanten ska dessutom 
undersöka vilka åtgärder som kan 
vidtas för att förbättra energihus-
hållningen i ventilationssystemet 
men som inte medför ett försämrat 
inomhusklimat. Byggnadens ägare 
får sedan bestämma om förslagen 
till energieffektiviserande åtgärder 
ska genomföras.

Efter besiktningen
Funktionskontrollanten ska skriva 
ett protokoll över varje utförd 
besiktning, som redovisar resul-
tatet. Eventuella fel och brister 
i ventilationen ska antecknas i 
protokollet, som kontrollanten 
undertecknar. Kontrollanten ska 
lämna ett exemplar av protokollet 
till byggnadens ägare och skicka 
ett exemplar till byggnadsnämn-
den. Dessutom ska kontrollanten 
utfärda ett intyg som visar att 
besiktningen har gjorts, inklusive 
datum för besiktningen, resultatet 
av kontrollen och datumet för nästa 
besiktning. Byggnadens ägare ska 
sedan sätta upp intyget på en väl 
synlig plats i byggnaden.

Om det upptäcks fel och brister 
vid OVK ska byggnadens ägare se 
till att dessa åtgärdas omgående. 
Ägaren har ansvaret, även mel-
lan besiktningstillfällena, för att 
vidta de åtgärder som behövs för 
att kraven på ventilationssystemet 
ska vara uppfyllda och för att de 
underhålls så att deras väsentliga 
tekniska egenskaper i huvudsak 
bevaras. Kraven finns i svenska 
bygglagstiftningen.

Kommunen ansvarar för kon-
troll och tillsyn
Det är kommunens byggnadsnämnd 
som ska övervaka att byggnadens 
ägare sköter sina skyldigheter gäl-
lande OVK. Om byggnadens ägare 
inte genomför OVK kan byggnads-
nämnden förelägga ägaren att 
genomföra en sådan. Om det fram-
går av ett protokoll att kraven om 
funktionskontroll inte uppfylls, kan 
byggnadsnämnden förelägga ägaren 
att åtgärda bristerna. Byggnads-
nämnden får också förbjuda den som 
äger eller har nyttjanderätten till ett 
byggnadsverk att använda hela eller 
delar av byggnaden om den har bris-
ter som kan äventyra säkerheten hos 
dem som vistas i byggnaden.

Hur fungerar systemet
Forskningsinstitutet RISE under-
sökte 2016–2017 OVK i E2B2-pro-
jektet Moderniserad ventila-
tionskontroll, som finansierades 
av Energimyndigheten. Studien 
visade att den obligatoriska venti-
lationskontrollen rätt använd kan 
leda till ett bra inneklimat med låg 
energianvändning, men det finns 
tydliga brister i OVK. Man konsta-
terade att en godkänd OVK inte är 
någon garanti för att innemiljön 
är tillfredsställande. Energispar-
åtgärderna, som är en obligato-
risk del inom OVK:n, utförs inte 
i den omfattning och nivå som 
lagen föreskriver. Många, främst 
OVK-kontrollanter, skulle vilja 
att energisparåtgärderna lyftes ur 
OVK:n och i stället inkluderades i 

energideklarationerna. Men trots 
bristerna är de allra flesta överens 
om att OVK är ett bra system och 
värt att bygga vidare på. 

Ventilationskontroller även 
i Finland?
FINVAC har påbörjat ett projekt 
som berör ventilationsinspektio-
ner/-kontroller. Projektet genom-
förs i samarbete med Metropolia, 
Sisäilmayhdistys ry, Suomen LVI-
Liitto SuLVI ry och VVS Föreningen 
i Finland rf. Projektet finansieras 
av Miljöministeriet. Syftet med 
projektet är att utvärdera alterna-
tiva inspektions- och kontrollförfa-
randen för ventilationssystem och 
i samarbete med intressenter på 
basen av utvärderingen utveckla ett 
förfarande som är lättare än en kon-
ditionsutredning för att säkerställa 
drift av ventilationssystem. Som ett 
resultat av projektet kommer det 
att publiceras en guide för genom-
förande av en inspektion av venti-
lationssystem samt en utredning 
över behovet av expertis hos dem 
som utför inspektionen. Projektet 
fokuserar på kommunala byggna-
der, såsom utbildnings-, vård- och 
förvaltningsbyggnader. Syftet med 
regelbundna inspektioner är att för-
bättra befintliga ventilationssystems 
funktion och inomhusluftkvaliteten 
på lång sikt. I projektet kommer 
även att beaktas erfarenheterna 
från Sveriges OVK. Alla som vill 
kan anmäla sig till intressentgrup-
pen på projektets webbsida (finvac.
org/iv-katselmukset). 

Syftet med regelbundna inspektioner är att förbättra de befintliga ventilationssystemens 
funktion och inomhusluftkvaliteten på lång sikt.
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Tanken är att skapa ett ned-
kylt block av konstgjord 
tjäle djupt nere i marken 

för att den ska kunna användas 
som källa till kyla när ishallen 
ska börja kylas ner i september 
innan ishockeysäsongen inleds.

Målsättningen med pilot-
projektet är att få ner de stora 
energikostnaderna som varje år 
inträffar när man ska kyla ner 
ishallen efter sommaren. Det 
kräver att man slår på kylan-

Ishallen i Kronoby lagrar kyla  
i marken
Det pågår som bäst ett unikt pilotprojekt vid Cronehov ishall i Kronoby där KS- Geoenergi 
i samarbete med Heliostorage har borrat 36 borrhål i berggrunden för att lagra vinter-
kyla i berggrunden. 

läggningen för att starta ned-
kylningsprocessen för att skapa 
förutsättningar att lägga konstis 
i hallen. Dessutom ingår det 
solfångare i projektet och dessa 
skapar värme för att torka upp 
hallen i maj månad efter säsong-
ens slut. 

När konstisen ska smältas på 
våren går det åt en massa energi 
för att torka upp och förhindra 
fuktskador samt värma upp och 
ventilera ut fukten. Vice versa 

Rensning av golvbrunn.

krävs det en massa kylenergi 
när ishallen ska kylas ner igen 
på hösten. 

Projektet är ett samprojekt 
med KS Geoenergi och startup-
företaget Heliostorage i Karleby. 

– Nu har vi installerat ett 
vanligt kylelement och en styr-
logik där cirkulationspumparna 
för klylmediet startar när det 
råder minusgrader ute och pum-
par ner vinterns kyla i lagret. I 
slutet av februari räknar vi med 

Text: Robert Wiklund     Bild: Timo Sivula
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att 100 m2 av Heliostorages sol-
fångare kommer att installeras 
på taket, säger utvecklingsdi-
rektör Timo Sivula på Helio-
storage. 

Heliostorages solfångarmo-
duler kan både fånga in kyla på 
vintern och värme vid solinstrål-
ning. I projektet ingår också två 
olika värmelager som kommer 
att byggas. Det byggs ett kallt 
lager där modulerna beräknas 
skapa en massiv kub med konst-
gjord tjäle under vintern och på 
ett annat ställe byggs ett varm-
lager som under sommaren lad-
das med överskottsvärme från 
solfångarna. Det kalla lagret 
används till att kyla ner hallen 
på hösten och det varma lagret 
används till att värma omkläd-
ningsrummen och läktarna på 
vintern. 

Vid pressläggning av denna 
tidning har man vid Kronoby 
ishall lagrat 5 MWh kylenergi 
i marken. Returledningen har 
en vätsketemperatur på noll 
grader.  

KS Geonergi är i färd med att borra energibrunnarna utanför Cronehov ishall i Kronoby.

Emil Bäck på Heliostorage kalibrerar mätinstrumenten på det fläktförsedda batteriet 
som ska ta tillvara kylan från uteluften.
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Huvudkontoret för ESBE ligger 
förlagt på den småländska 
bruksorten Reftele där både 

tillverkningen och produktutveck-
lingen finns. Företaget har tre mål; 
produkterna ska använda mindre 
energi, ge mer komfort och öka 
säkerheten i system för uppvärm-
ning, kylning och tappvatten. Trots 
att produkterna oftast finns installe-
rade på undanskymda platser lägger 
ESBE stor vikt vid design, funktion, 
pålitlighet och miljöhänsyn.

ESBE – en doldis som är stor 
på ventiler och ställdon för 
vätskeburna system

Text: Robert Wiklund    Bild: ESBE

ESBE är en betydande tillverkare av ventiler och ställdon för hydroniska lös-
ningar. För VVS-branschen i Finland är den småländska ESBE en relativt okänd 
leverantör.

För närvarande har ESBE en 
utbredd verksamhet med sälj bolag 
i fem europeiska länder och för-
säljning till över femtio länder. 
Trots expansionen har ESBE valt 
att stanna kvar på platsen där 
allt började, den lilla småländ-
ska bruksorten Reftele. ESBE har 
onekligen en viss likhet med IKEA 
som expanderade med sina varu-
hus till många länder innan man 
bestämde sig för att etablera sig 
med eget varuhus i Finland 1996.  

ESBE är nu inne på sitt hundra-
femtonde verksamhetsår och har där-
med en aktningsvärd ålder. Företaget 
omsätter kring 48 MEUR och har 
cirka tvåhundra anställda. Tillväxten 
i omsättningen har varit snabb och 
på ESBE tror man att försäljningen 
av shuntgrupper och prefabricerade 
lösningar kommer att sälja bra i år.   

På ESBE talar man gärna om 
hydroniska system med vilket man 
avser vätskeburna system som 
antingen kan värma eller kyla. 

ESBE:s huvudkontor i småländska Reftele.
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– På ESBE har vi alltid vär-
desatt kvalitet. Grundaren Johan 
August Skogsfors myntade 
uttrycket: ”Ingen ny idé skall 
släppas ut i marknaden som icke 
först prövats i egen jord”. Den filo-
sofin har fortsatt genomsyra vår 
tillverkning, berättar Lars Dahl-
ström, marknadschef på ESBE.

På ESBE har man satt rib-
ban högt när det gäller kvali-
tetskrav och det omfattar hela 
produktbredden – allt från vri-
dande ventiler, ställdon och reg-
leringar till linjära reglerventiler 
och termostatiska enheter. Pro-
duktsortimentet täcker de flesta 
applikationsområden till olika 
värmekällor. ESBE har publicerat 
en installationsguide med instal-
lationsexempel för olika typer av 
värmekällor och system. 

ESBE är som nämnt ett väl-
känt varumärke i många länder, 
men inom branschen i Finland 
har företaget hamnat lite i skym-
undan i leverantörsledet. ESBE:s 
produkter har funnits på den 

finska marknaden i över tjugo år 
men har inte lyckats bli så stora 
som önskat. 

– Framöver kommer ESBE att 
lägga mer resurser på grossistleden 
för att öka tillgängligheten och sälj-
närvaron för att få ut produktinfor-
mation till marknaden, säger Jouni 
Kallio som är säljare på ESBE med 

inriktning på att utveckla försälj-
ningen till Finland.    

Så länge som pandemin gras-
serar kommer kommunikationen 
till den finländska marknaden att 
inskränkas till det digitala.  För när-
varande har ESBE flera kanaler till 
den finländska marknaden genom 
grossisterna och en återförsäljare. 

Nytt från Vallox!
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På tomten uppförs tre höghus 
med sju våningar vilka sam-
manlagt omfattar 143 ARA- 

finansierade hyres- och bostads-
rättslägenheter. Husen ska stå 
färdiga i slutet av år 2022. 

Energilösningarna har stor 
betydelse för koldioxidavtrycket 
under byggnadernas livstid. I 
husen tillgodogör man sig av för-
nybar energi och de byggs enligt 
energiklass A. Utöver solpaneler 
förses tomten med 17 bergvär-

Höghusen i Karabacka  
får svanenmärkning
Tillsammans med Espoon Asunnot och Bostadsstiftelsen inledde NCC vid årsskiftet 
ett bostadsprojekt i Esbo Karabacka för vilket man ansöker om svanenmärkning. 
Genom projektet vill man visa att det genom god planering och till rimliga kostnader 
går att minska koldioxidavtrycket även inom byggande. 

mepumpar. Energieffektiviteten 
ökas även genom olika hustek-
niska lösningar, säger NCC:s 
enhetsdirektör Tuomas Ton-
teri. Målsättningen är att man 
med hjälp av solpanelerna täcker 
fastigheternas sommarbehov av 
elförbrukning.

Projektet har ett uppställt 
mål för koldioxidavtrycket
Husen har ett uppställt nume-
riskt koldioxidavtryck som bott-

nar i ett höghusprojekt som NCC 
genomförde år 2016 i samband 
med vilket man undersökte 
koldioxidavtrycket vid svanen-
märkta byggen. 

Vid det nu aktuella objektet 
görs ett flertal koldioxidavtrycks-
beräkningar utifrån vilka projek-
tets planering och framskridande 
styrs. För projektet har även gjorts 
en kalkyl i bygglovsskedet enligt 
Miljöministeriets pilotberäknings-
metod. (BT)
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Genom att utnyttja den bärbara produktiviteten, 
prestandan och drifttiden hos M12 FUEL™-tek-
niken kan Milwaukee Tool stolt presentera 

branschens mest kraftfulla vinkelmutterdragare.
Med de första kolborstfria vinkelmutterdragarna på 

marknaden får användarna nu högre vridmoment än med 
någon annan batteridriven 12 v-lösning. De nya vinkel-
mutterdragarna ger användarna högre vridmoment än 
någon annan sladdlös eller tryckluftsdriven lösning.

De nya M12 FUEL™-vinkelmutterdragarna, som 
finns tillgängliga i storlekarna 3/8” och ½”, är de mest 
kraftfulla 12 V-vinkelmutterdragarna på marknaden. 
Mutterdragarna har en låg profil som ger bättre åtkomst 
och total kontroll på svåråtkomliga platser. Huvudets 
låga profil med en längd på endast 71 mm passar enkelt 
in i trånga utrymmen. Detta gör att användarna kan 
vara mer produktiva och minskar behovet av de för-
längningshylsor som normalt sett används tillsammans 
med slagverktyg med pistolhandtag.

Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn i M12 
FUEL™-vinkelmutterdragaren ger ett vridmoment på upp 

Otrolig kraft i nya vinkel-
mutterdragare från  
Milwaukee®

Produktnytt

FläktGroup marknadsför nu en luftrenare som är 
explicit framtagen för att bekämpa smittospid-
ningen av covid-19 i stängda miljöer. 
Den nya luftreraren AP BIO använder sig av en bio-

logisk process i kombination med Hepa H14- och ePM1 
50 % F7-filter som rensar ut 99,99% av alla bakterier 
och viruspartiklar i cirkulationsluften som passerar 
genom aggregatet. Reningsprocessen bygger på lös-
ningen AirFendTM som oskadliggör viruspartiklarna 
och bakterier ur luften den cirkulerar, tekniken bygger 
på en biologisk process som nu för första gången till-
lämpas i en kommersiell produkt. Denna teknologi har 
utvecklats på laboratorier och är nu certifierad enligt 
Europastandarden EN 14476.  

AP BIO finns att tillgå i fyra storlekar varav den 
minsta har en kapacitet upp till 400 m3 per timme och 
den största enheten klarar upp till 2400 m3/h.  Cirkula-
tionsfläkten är steglöst reglerbart upp till sitt maxflöde.

FläktGroup lanserar luft-
renare som eliminerar 
viruspartiklar

AP BIO är ett mobilt aggregat som är lätt att flytta 
tack vare hjulen undertill, det är bara att skuffa den till 
önskad plats och sedan sätta i kontakten.   

Lämpliga användningsområden anses vara vänt-
rum på hälsocentraler, konferensrum, matsalar, öppna 
kontorslandskap, utställningslokaler, omkädningsrum, 
biografsalonger restauranger etc.

till 300 Nm när du behöver lossa envisa muttrar och fäs-
telement. I kombination med Milwaukee Tools REDLINK 
PLUS™-teknik och REDLITHIUM™-batteri, har vinkel-
mutterdragarna kraft och snabbhet att lösa en rad olika 
arbetsuppgifter utan variationer i verktygets prestanda. 

Verktyget är konstruerat med en DRIVE CON-
TROL-funktion med fyra lägen. Detta ger användarna 
enastående kontroll och flexibilitet, eftersom de kan 
växla mellan lägena för att få nödvändig kraft och snabb-
het för den aktuella uppgiften. 

KONTAKTUPPGIFTER:
tel. 010 2011 960
asiakaspalvelu@diileri.com
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Medlem i VSF

Var det från början klart att du efter 
skolan skulle skaffa dig någon teknisk 
utbildning? 
– Det stod nog rätt klart för mig redan som ung att 
det var grejer och mojänger jag ville jobba med. 
Jag tyckte mest om praktiska ämnen i skolan och 
sådana som inte gav hemläxor. Jag har alltid tyckt 
om att röra på mig och hålla igång, så praktiskt 
arbete kändes naturligt för mig och någonting som 
jag kunde tänka mig att jobba med i framtiden.

Hur kom du att välja VVS-branschen? 
– Efter att det blev dags att välja vart man skulle 
söka in efter grundskolan, hade jag lyckats skrapa 
ihop två alternativ: VVS- eller elbranschen. 

Björn Winberg
VSF

VVS-branschen var redan bekant för mig, eftersom 
både min pappa och farfar jobbade som rörmontörer. 
Jag började studera i Yrkesskolan Axxell i Karis med 
siktet inställt på att bli VVS-installatör. Efter yrkes-
skolan jobbade jag ungefär två år innan jag sökte in 
till yrkeshögskolan Arcada för att bygga på min VVS- 
utbildning och bli VVS-ingenjör.

Hur ser din yrkesverksamma karriär ut efter 
avklarad examen?
– Jag jobbar på planeringsbyrån PQR i Esbo där jag bör-
jade redan under min studietid på Arcada. Efter examine-
ringen från yrkeshögskolan har jag jobbar mestadels som 
teknisk ritare/planerare. Jag arbetar både självständigt 
och mycket i samarbete med kollegorna, men efter att jag 
har fått några mera år av erfarenhet på planeringssidan 
är målet att kunna övervaka projekt självständigt.

Vad gillar du mest i ditt arbete och varför?
– Det bästa med planeringsarbete är att det är mycket 
mångsidigt och att alla projekt är olika. Det intressan-
taste med mitt arbete är när ett nytt projekt börjar och 
man får bolla idéer och lösningar för att skapa en bild 
av hur arbetet ska utföras, att börja planeringen när 
ritbordet är tomt och möjligheterna oändliga. Sedan 
samlas man med sina kollegor för att diskutera bästa 
lösningarna för just den här typen av projekt och vad 
vi ska presentera för kunden.

– Att vara ute på byggplatsen är också ett av mina 
favorituppdrag, eftersom det påminner mig om mitt 
gamla jag, som sprang omkring som installatör för inte 
så länge sedan, och där får man se  installationerna 
genomföras som man har planerat.

 Vad är den största utmaningen hittills i din 
yrkeskarriär och i övrigt?
– Största utmaningen för mig är nog dagens tempo på 
arbetet som ska utföras. Det är inte något som gäller 
enbart vår bransch utan samhället överlag, där allt ska 
göras snabbt men ändå perfekt. En annan utmaning är 
att man hela tiden måste vara alert för nya metoder och 
bestämmelser inom en bransch som rullar fram med 
samma hastighet som dagens teknologi.

Du följer säkert med VVS-branschen. På vad 
ligger tyngdpunkten inom VVS i dag enligt 
din mening?
– Jag kan inte ärligt säga att jag riktigt ens vet var 
tyngdpunkten inom branschen ligger i dagens läge, 
men jag skulle säga att när det genom åren har uppstått 
nya uppvärmningsmetoder och kraven på att spara 
energi är höga, så vill vi hitta ett sätt att utnyttja alla 
möjligheter, och få dem att fungera med varandra via 
smart automation, så att våra system i byggnaderna 
funktionerar effektivt och balanserat.

Mångsidigheten 
är det bästa 
med planerings
arbete
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Tycker du att VVS-utbildningen inom bran-
schen i dag motsvarar dagens krav? Vet 
utbildningsanstalterna vad som förväntas 
av dem?
– Jag tycker att själva VVS-branschen är väldigt bred 
och den utvecklas hela tiden mer och mer i takt med 
dagens teknologi och tempo.

– Vid min tid i Yrkesskolan Axxell tyckte jag att 
vi hade en ganska bra bild av vad som behövs på den 
kommande arbetsplatsen och jag tyckte att skolan 
erbjöd det. Vi lärde oss de klassiska baskunskaperna 
som en montör bör veta, men vi hade också kurser om 
automation och värmepumpar som vid det laget inte 
var så vanligt att just VVS-montörer skulle känna till.

– Jag tycker att yrkeshögskoleutbildningen var 
flummigare, eftersom det krävdes en mängd kurser 
för att i första hand bli ingenjör, men därtill försökte 
man få ihop allt som VVS-branschen har att erbjuda 
till några kurser, för att man skulle ha möjligheter att 
kunna jobba var som helst. Det att man har många möj-

ligheter för fast anställning är ingen dålig sak, men det 
gör att man under studietiden bara lär sig en bråkdel av 
saker man borde kunna. Kanske en större specialisering 
vid det stadiet av utbildningen skulle vara en lösning, 
men det är dock endast min personliga åsikt.

Du är ju föreningsaktiv och nyvald ordfö-
rande i VSF:s Helsingfors lokalavdelning. 
Berätta om dina övriga engagemang.
– Min verksamhet inom VSF började år 2015 när det 
grundades en Juniorstyrelse inom VSF för att bygga 
en bättre kontaktlänk med föreningen och de unga 
studerandena inom branschen. Jag lärde snabbt känna 
många nya människor och framtida arbetskontakter 
efter att jag hade anslutit mig till VSF som medlem. Ett 
år senare blev jag kallad till Helsingfors lokal avdelning 
som styrelsemedlem. Kort därpå tog jag över viceord-
förandeposten och nu vid årsskiftet tog jag över ord-
förandeskapet. Jag hoppas det kommande året ger oss 
en chans att samlas igen utan restriktioner och att vi 
kan se fram emot nya och traditionella evenemang till-
sammans med föreningen.

Vad sysslar du med på din fritid? 
– På min fritid tycker jag om att umgås med vänner 
eller vara aktiv. Jag började för något år sedan med 
“Bouldering”, alltså en form av klättring som jag nu är 
frälst av och försöker göra så mycket som möjligt. Att 
lyssna på musik har alltid varit nära mitt hjärta och att 
gå på rock- eller metalkonserter är ett måste varje år. 
Jag är mycket förtjust i att spela poker, men det senaste 
året var ett dåligt år för det, eftersom jag inte gillar att 
spela online. Min sambo och jag tycker mycket om att 
resa och röra på oss och vandra i naturen. (BT)

Björn Winberg

Född: 18.7.1992 

Utbildning/karriär: VVS-ingenjör 

Blev medlem i VSF år: 2015 HF 

Familj: Sambo  

Bor i dag: Helsingfors 

Arbetsplats: PQR i Esbo

Bi
ld

: p
riv

at



46 VVS 1/2021

I alla tider har man använt sig av naturens egna energi-
källor för att resa eller transportera varor. De första 
industrierna i Finland grundades där det fanns till-

gång till vattenkraft. Väderkvarnar malde säden och 
pumpade vatten

Nu lever vi i andra tider. Global uppvärmning 
och miljöförstöring har blivit centrala teman både för 
gemene man och i regeringars programförklaringar.

Även i Finland har man äntligen vaknat upp och 
börjat prioritera alternativa och miljövänliga energi-
källor. Jag skrev för ett år sedan om vindkraften som 
vaknat från sin törnrosasömn och börjat snurra på 
allvar. Man talade tidigare om att vindkraften var en 
marginell energikälla och att den förorsakade många 
problem, oljud och fågeldöd. Möllorna ansågs oes-
tetiskt fula, de skuggade solen med flera fantasifulla 
påståenden. Detta osakliga prat har i dag nästan helt 
försvunnit, kanske var det stora energibolag som såg 
en hotbild. 

På bara ett år har en enorm utveckling skett inom 
vindkraften och den verkar att bara fortsätta. Statistiken 
visar att det under år 2019, som är det senaste år från 
vilket statistik finns att tillgå, totalt producerades energi 
för 6 000 GWh och möllornas totala effektkapacitet var 
2 500 MW. Även utvecklingen hos de enskilda möllorna 

Räkna med 
vindkraften

Text: Magnus Hallberg
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har gått enormt mycket framåt. De första möllorna som 
installerades 1995 hade en effekt på 0,5 MW.  I dag med-
delar statistiken från 2019 att effekten per mölla börjar 
närma sig 4,5 MW.

I dag har vi främst två stora tillverkare av möllor 
som används i Finland, Nordex Acciora och Vestas. Vad 
ägandet beträffar så är 30 procent av möllorna i utländsk 
ägo och resten i inhemsk, vilket är positivt. När man går 
igenom listan på vilka projekt som är på gång och under 
planering så frapperas man av den stora mängden: över 
200 projekt finns på denna lista och dessa är placerade 
runtom i hela landet. Dock är det så att huvuddelen ligger 
vid kusten eller ute på havet, så kallade offshore-möl-
lor. Man får hoppas att möllorna även blir ekonomiskt 
lönsamma investeringar, fast när det gäller miljövårds-
investeringar, som detta i grund och botten är, kanske den 
ekonomiska lönsamheten får vänta. Tuulivoimayhdistys 
ry har förträffliga hemsidor där man kan hitta allt mellan 
himmel och jord. 
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Krönikan

Anders Chydenius var ingen 
vaccinmotståndare

Det sägs att en av läkarvetenskapens största 
framgångar för att skydda mänskligheten från 
farsoter är vaccinet. Läkemedelsföretagen har 

utvecklat sina vacciner och utvecklingsarbetet med 
testning brukar i allmänhet ta lång tid i anspråk. 
Som exempel kan nämnas att det tog 90 år efter att 
meningo kockbakterien hade upptäckts tills ett fung-
erande vaccin mot hjärnhinneinflammation fanns att 
tillgå. För polioviruset tog det 47 år mellan upptäckt 
och färdigt vaccin. Men i vår tid har utvecklingen börjat 
ske allt snabbare. Det tog bara tio år mellan identifie-
ring av mässlingviruset och vaccin, för svininfluensan 
var tidsrymden bara två år. Men utvecklandet av vaccin 
mot covid-19 slog alla tidigare snabbhetsrekord.

Föregångaren till vaccinering kallades variolisation 
som var en gammal asiatisk metod mot smittkoppor, 
den testade man i Åbo för första gången 1754. Kunska-
pen om variolisation spred sig och den unge prästen i 
Nedervetil, Anders Chydenius, som var väldigt fram-
stegsvänlig blev mycket intresserad av den medicinska 
upptäckten som han ansåg förbättrade folkhälsan. I 
början av 1760-talet lyckades Chydenius övertala den 
motsträviga allmogen i Nedervetil att låta variolisera ett 
tjugotal barn. Metoden var inte ofarlig men Chydenius 
menade att en variolisation var att föredra i stället för 
en smittkoppsinfektion. Några år senare drog en svår 
smittkoppsepidemi över nejden och det visade sig att 
alla behandlade barn överlevde. Nu kunde allmogen se 
att variolisationen skapade en verkningsfull immunitet 
mot smittkoppor. 

För sin insats i smittkoppsbekämpningen 
erhöll Chydenius en medalj av kung Adolf 
Fredrik i Stockholm och kungen själv lät 
variolisera sina barn.    
 
På 1790-talet upptäckte den engelske läkaren 
Edvard Jenners att de mjölkerskor som hade 
haft kokoppor inte drabbades av smittkoppor. 
Han utvecklade ett primitivt vaccin som innehöll 
smitta från kokoppor eftersom han räknade ut att 
det även gav skydd mot smittkoppor. Eftersom 

Text: Robert Wiklund  Bild: Peter Lönnqvist

vacca är ordet för ko på latin, bestämde Jenner att kalla 
sitt medel för vaccin och metoden kallades vaccinering. 

När Jenner senare meddelade om sin upptäckt till 
Royal Society i London fick han följande svar:

”Jenner borde vara aktsam om det anseende, han 
borde inte riskera sitt rykte genom att för det lärda 
sällskapet framlägga något som så stod i strid med 
erkänd kunskap, och som för övrigt på det hela taget 
var så otroligt.” 

Edvard Jenner struntade blankt i Royal Society och 
fortsatte med vaccineringen och gav ut en vetenskaplig 
rapport på eget bevåg vilket startade en våldsam debatt. 
Vissa argumenterade att smittkopporna var ett plågoris 
sänt av Gud, människan hade bara att under dånigt 
ta straffet och inte försöka undkomma det. Andra 
hävdade att människan, skapelsens krona, inte skulle 
låta sig smittas av en simpel djursjukdom. Den tidens 
skämttecknare brukade ofta rita vaccinationsscener 
där människorna successivt blev alltmer lika kor. Av 
detta ser vi att vaccinmotståndet är lika gammalt som  
själva vaccinet. 
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